Vestiging van een belasting op ontgravingen
De gemeenteraad van Herenthout;
Gelet op de Grondwet;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei
2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
met latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria, met latere wijzigingen;
Gelet op de arbeidsintensiteit, de inzet van technische benodigdheden en de hygiënische
omstandigheden die met een ontgraving gepaard gaan;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de tussenkomst van de heer Jan Van Dyck, raadslid, betreffende het gebrek aan
differentiatie in de tarieven;
Gelet op de opwerping van de heer Maurice Helsen, schepen, dat dit reglement t.o.v. het
vorige differentiatie aanbrengt en dat niet alleen dient rekening gehouden te worden met de
fysieke prestatie, maar ook met de administratie;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met 16 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim
Van Thielen, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck, Machteld Ledegen,
Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman Dom,
Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems), 1 stem tegen (Jan Van Dyck) en 2
onthoudingen (Ben Verhaegen en Christine Peeters):
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019
wordt een belasting geheven op het ontgraven van een stoffelijk overschot en van een asurn
en op het overbrengen van een asurn uit het columbarium.
Artikel 2. De belasting is niet verschuldigd indien de ontgraving gebeurt:
- op bevel van een gerechtelijke instantie;
- om redenen van openbare gezondheid of hygiëne;
- ingevolge dienstnoodwendigheden;
- van een voor het vaderland gestorven militair of burger.
Artikel 3. De belasting wordt vastgesteld op:
- 800,00 euro voor het ontgraven van een stoffelijk overschot;
- 400,00 euro voor het ontgraven van een asurne of het overbrengen ervan uit het
columbarium.
Artikel 4. De belasting is verschuldigd door de persoon die ontgraving aanvraagt.
Artikel 5. De belasting moet contant worden betaald, tegen afgifte van een ontvangstbewijs,
dat op elk verzoek van de met het toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden
getoond. Bij gebreke aan contante betaling, wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 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 latere wijzigingen.

