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UITTREKSEL
van de gemeenteraadszitting
van 16 december 2019
Aanwezig: Anouk Beels, raadslid-voorzitter, Sophie De Wit, burgemeester, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht,
Eddy Vermoesen, René Lauwers, Hilde Heyman, schepenen, Glenn Anné, Cristel Bal, Alex Cappaert, Guido
D'Eer, Joris De Bie, Rosanne De Gryse, Bart De Hertogh, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Nadine Francus, Yves
Hulin, Mike Schuurmans, Rudy Siebens, Marijke Vandebroeck, Jan Van der Heyden, Kris Wils, raadsleden
Luc Van Limbergen, Algemeen directeur

Gemeentebelasting op ontgravingen. Vaststelling voor de dienstjaren 2020 –
2025. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De grondwet, artikel 170 §4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals laatst gewijzigd.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
AANLEIDING:
Op 31 december 2019 verstrijkt de heffingsduur van de belasting op ontgraving, vastgesteld door de
gemeenteraad op 25 maart 2013 en verlengd op 17 december 2018.
MOTIVERING:
De arbeidsintensiteit en de hygiënische omstandigheden worden als motivatie aanvaard voor een
gedifferentieerd tarief.
De arbeidsintensiteit en administratie bij de opgraving van een urne uit een columbarium is veel
beperkter.
Gezien de financiële toestand van de gemeente is het billijk deze belasting te heffen.
BESLUIT:
Stemming: Met 23 niet gestemd (Anouk Beels, Sophie De Wit, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht,
Eddy Vermoesen, René Lauwers, Hilde Heyman, Glenn Anné, Cristel Bal, Alex Cappaert, Guido
D'Eer, Joris De Bie, Rosanne De Gryse, Bart De Hertogh, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Nadine
Francus, Yves Hulin, Mike Schuurmans, Rudy Siebens, Marijke Vandebroeck, Jan Van der Heyden,
Kris Wils)
Artikel 1. Heffingstermijn - belastbaar voorwerp
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een contant belasting gevestigd op de ontgraving
van stoffelijke overschotten op de gemeentelijke begraafplaats.
Artikel 2. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon die de machtiging tot ontgraven aanvraagt.

Artikel 3. Berekeningsgrondslag en tarieven
De belasting is vastgesteld op :
- 750 euro per ontgraving uit een gewoon graf;
- 200 euro per ontgraving van een urne uit een columbarium;
- 200 euro per ontgraving van een urne uit een urnenveld.
Artikel 4. Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor de opgravingen:
 - opgelegd door de rechterlijke overheden
 - van de voor het vaderland gestorven militairen en burgers
 - noodzakelijk voor het overbrengen van de oude naar de nieuwe begraafplaats
 - van het columbarium of urnenveld na het beëindigen van de termijn, die niet verlengd wordt.
Artikel 5. Wijze van invordering
§1. Deze gemeentebelasting wordt contant ingevorderd.
De belastingschuldige is gehouden minstens vierentwintig uren voordat het belastbaar feit zich zal
voltrekken, aangifte te doen op het gemeentelijk ontvangkantoor en het verschuldigde bedrag aan de
gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde te betalen tegen afgifte van een betalingsbewijs, dat op elk
verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond.
§2. Bij gebrek aan contante betaling zal worden overgegaan tot inkohiering.
Artikel 6. Verwijzingsregel
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt
volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Artikel 7. Inwerkingtreding en bekendmaking
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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