REGLEMENT

Gemeenteraad van 30-04-2020

BELASTING OP DE BEGRAVING VAN AL DAN NIET VERASTE OVERBLIJFSELEN, DE
UITSTROOIING VAN VERASTE STOFFELIJKE OVERBLIJFSELEN EN DE BIJZETTING VAN
VERASTE OVERBLIJFSELEN IN EEN COLUMBARIUM
Art. 1:
Vanaf het van kracht worden van onderhavige verordening en voor een termijn eindigend op 31
december 2025 wordt er een gemeentebelasting gevestigd op :
- de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen;
- de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen;
- de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium.
De belasting is niet van toepassing op de begraving, de uitstrooiing en de bijzetting in een columbarium van
de stoffelijke overblijfselen van personen :
- overleden of dood aangetroffen op het grondgebied van de gemeente;
- overleden of dood aangetroffen buiten het grondgebied van de gemeente en ingeschreven in de
bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van deze gemeente.
Art. 2:
De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing of de bijzetting in een
columbarium aanvraagt.
Art. 3:
De belasting wordt vastgesteld op 500 EUR voor een begraving, een uitstrooiing of een bijzetting in
een columbarium.
Art. 4:
Zijn van de belasting vrijgesteld: de begravingen van kinderen beneden de 18 jaar op datum van het
overlijden, de begravingen in een in concessie gegeven grond en de bijzetting in een in concessie gegeven
nis.
Art. 5:
De belasting moet contant worden betaald, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van
contante betaling binnen de 10 dagen wordt de belasting ingekohierd, kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De ingekohierde belasting moet
worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 6:
De belastingplichtigen kunnen bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van contante betaling.
Indien de belasting werd ingekohierd dient het bezwaar te worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art. 9:
Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de
datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt
werd.

