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Aanwezig:

Peremans Steven - voorzitter
Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Verstrepen Liesbeth, Patteet Guy, Verhaert Dirk, Arckens Marleen, PacquéeRombouts Maria, Michielsens Philippe, Beddegenoodts Guy, Matthys Annemie,
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Laureyssens Elke, Baelden Carmen - raadsleden
Sysmans Emiel - gemeentesecretaris

Verontschuldigd:

Somers Edwin - raadslid

02. Belasting op de ontgravingen
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen;
Gelet op het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, na wijzigingen,
artikel 17;
Gelet op de toenemende kosten met betrekking tot de bescherming en beveiliging van het personeel
bij het ontgraven, wat schadelijk en ongezond werk is;
Gelet op het feit dat thans de ontgraving of verplaatsing van urnen ook wordt aangevraagd wat minder
schadelijk en minder ongezond is dan het ontgraven voor het personeel;
Gelet op de e-mail van 25 maart 2014 van het bestuurlijk toezicht ter verbetering van het reglement;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Beslist eenparig:
Art.1. Met ingang van heden en eindigend op 31 december 2019 wordt een gemeentebelasting
gevestigd op de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen.
Art.2. De belasting is verschuldigd door degene die de machtiging tot ontgraven vraagt.
Art.3. Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting, de ontgravingen:
- verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen;
- deze ambtshalve door de gemeente verricht;
- de ontgravingen van voor het vaderland gevallen militairen en burgers.
Art.4. De belasting wordt vastgesteld op 600 EUR per ontgraving en op 200 EUR voor ontgraving of
verplaatsing van urnen.
Art.5. De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk bij het gemeentebestuur een bedrag gelijk aan
de vermoedelijke belasting in bewaring geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het in bewaring
gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting worden geboekt en t.o.v. de
belastingplichtige met een kwitantie worden bevestigd indien geen tegenbericht van de
belastingplichtige bij het gemeentebestuur toekomt, uiterlijk de dag voor deze waarop het belastbaar
feit zich zal voltrekken. Bij gebrek aan contantbetaling zal van ambtswege worden overgegaan tot
inkohiering van de belastingschuld.
Art.6. De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen;
Art.7. Dit belastingreglement vervangt alle voorgaanden terzake.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens de gemeenteraad.
get. E. Sysmans
secretaris

E. Sysmans
secretaris
Publicatie op website – 09.05.2014

Voor gelijkvormig afschrift,

get. S. Peremans
voorzitter

I. Wynants
burgemeester

