REGLEMENT

Gemeenteraad van 28-11-2013

BELASTING OP DE BEGRAVING VAN AL DAN NIET VERASTE OVERBLIJFSELEN, DE
UITSTROOIING VAN VERASTE STOFFELIJKE OVERBLIJFSELEN EN DE BIJZETTING VAN
VERASTE STOFFELIJKE OVERBLIJFSELEN IN EEN COLUMBARIUM
Artikel 1
Met ingang op 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020 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 van deze gemeente.

Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing of de bijzetting in een
columbarium aanvraagt.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op 500 EUR voor een begraving, een uitstrooiing of een bijzetting in een
columbarium.

dienst financiën

Vrijstelling van belasting wordt toegestaan voor kinderen beneden de 18 jaar op de datum van het overlijden.
Artikel 4
Zijn van de belasting vrijgesteld de begravingen in een in concessie gegeven grond en de bijzetting in een in
concessie gegeven nis.
Artikel 5
Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting in consignatie worden gegeven bij de
gemeenteontvanger of bij zijn afgevaardigde.
Artikel 6
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.
Artikel 7
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De bezwaren
moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en gemotiveerd. De
indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag

volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf
de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 8
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van de
Hoofdstukken I, III, IV, en VI tot IXbis van titel VII van het wetboek van inkomstenbelastingen, en de artikelen
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing, voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 9
Deze verordening wordt voor kennisneming aan de hogere overheden toegestuurd

