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Punt 23 :

Goedkeuring van een belastingsreglement op de ontgravingen
van stoffelijke overblijfselen en het verwijderen van urnen,
voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019
______________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2013, houdende algemene
bepalingen voor de gemeentelijke belastingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met
260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Na beraadslaging,
Met 23 ja-stemmen (Algemeen stemmen) ;
BESLUIT :
Artikel 1 :
Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de toelating
tot ontgravingen van stoffelijke overschotten en het verwijderen van urnen.
Artikel 2 :
De belasting is verschuldigd door degene die de machtiging tot ontgraven of verwijdering
vraagt.
Artikel 3 :
Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting de ontgravingen :
- verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen ;
- deze ambtshalve door de gemeente verricht.
Artikel 4 :
De belasting op de toelating tot ontgraving wordt vastgesteld op 124 EUR per ontgraving of
verwijdering.
Artikel 5 :
Bij de aanvraag wordt een bedrag gelijk aan de belasting in consignatie gegeven aan de
gemeente.
Artikel 6 :
De belasting moet vanaf de dag van de ontgraving contant worden betaald, tegen afgifte van
een kwitantie. Bij gebreke van contante betaling binnen 8 dagen wordt de belasting van
ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.
Artikel 7 :
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in voormelde zitting.
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