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TITEL
Agendapunt : Belasting op as-en lijkbezorging van personen vreemd aan de
gemeente: 2014-2019
Motivering
Voorgeschiedenis
GR besluit 16/06/2014
Feiten en context
Het gebeurt wel eens dat mensen hun hele leven in Hemiksem hebben
gewoond, en naar een rusthuis of serviceflat buiten Hemiksem verhuizen, maar
niet noodzakelijk binnen 12 maanden overlijden na de verhuis. Het is niet
terecht dat voor hen dan alsnog een taks als niet-inwoner zou worden
aangerekend. Vandaar dat de bepaling van 12 maanden wordt verwijderd.
Juridische grond
decreet van 30 mei 2008
de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen
Artikel 42 van het gemeentedecreet De gemeenteraad stelt de gemeentelijke
reglementen vast
Omzendbrief BB – 2011/01 van 10 juni 2011 Regelt de gemeentebelastingen
en retributies
Argumentatie
De financiële toestand vereist dat er een belasting op de as en lijkbezorging
van personen vreemd aan de gemeente gestemd wordt.
Besluit
18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen
Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den
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Bogaert (CD&V), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke
Verdick (N-VA), Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs (CD&V),
Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V) en Annick
De Wever (CD&V)
De gemeenteraad beslist :
Belasting op de as- en lijkbezorging van personen vreemd aan de gemeente:
2014 - 2019
Artikel 1
Dit reglement vervangt het reglement Belasting op de as- en lijkbezorging van
personen vreemd aan de gemeente: 2014 - 2019 goedgekeurd op de
gemeenteraad van 16 juni 2014.
Er wordt voor een periode die aanvangt op 01.03.2018 en eindigt op
31.12.2019 een gemeentebelasting gevestigd op:
-de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen;
-de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium-urneveld
van personen welke overleden zijn buiten het grondgebied van de gemeente
en die op het ogenblik van hun overlijden hun domicilie of gewone
verblijfplaats niet hebben op het grondgebied van de gemeente;
Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op 200 EURO per begraving of bijzetting in een
columbarium en is verschuldigd door de persoon die de begraving, uitstrooiing
of bijzetting en een columbarium aanvraagt.
Artikel 3
De belasting wordt niet geëist :
1)voor de begraving of bijzetting in een columbarium van voor het vaderland
gevallen militairen of burgers.
2)Voor de begraving of bijzetting in een columbarium van personen, gewezen
inwoners van de gemeente, die hun woonplaats rechtstreeks hebben
overgebracht naar een andere gemeente, met het oog op hun verzorging,
hetzij in een instelling (woonzorgcentrum of serviceflat), hetzij bij familieleden.
Elke aanvraag tot vrijstelling van belasting bij toepassing van dit punt zal door
het college van burgemeester en schepenen beoordeeld worden. Elk dienstig
bewijs ter zake wordt toegelaten.
Artikel 4
Bij de aanvraag om begraving of bijzetting in een columbarium dient een
bedrag gelijk aan de belasting in bewaring gegeven tegen afgifte van een
ontvangstbewijs, dat op elk verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren
of agenten moet getoond worden. Het in bewaring gegeven bedrag zal van
ambtswege als een verworven contantbelasting geboekt worden en t.o.v. de
belastingplichtige met een kwitantie bevestigd worden, indien geen
tegenbericht van de belastingplichtige bij het gemeentebestuur toekomt,
uiterlijk de dag voor deze waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken.
Artikel 5
Deze beraadslaging wordt definitief zo tijdens het openbaar onderzoek geen
bezwaren ingediend worden.
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