Vestiging van een belasting op de begraving en uitstrooiing van stoffelijke
resten en de bijzetting van asurnen in het columbarium op de gemeentelijke
begraafplaats van personen vreemd aan de gemeente
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;
Overwegende dat sommige nabestaanden hun overledenen in Herenthout willen laten
begraven niettegenstaande de overledene geen rechtstreekse band heeft met onze gemeente;
Overwegende dat het begraven en het onderhouden van de begraafplaats kosten meebrengt
voor de gemeente; dat de inwoners van de gemeente bijdragen in deze kosten bij middel van
gemeentelijke belastingen; dat het billijk is dat ook de nabestaanden die de wens uitdrukken
overledenen die geen rechtstreekse band hadden met de gemeente in onze gemeente te laten
begraven een bijdrage leveren in de kosten van het begraven en het onderhoud van de
begraafplaats;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de tussenkomst van heer Jan Van Dyck betreffende het gebrek aan differentiatie in de
tarieven;
Overwegende dat de fractie N-VA haar stemgedrag motiveert door te stellen dat zij de
voorkeur gaf aan de uitzonderingsgrond die in het vorige reglement was voorzien;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met 12 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim
Van Thielen, 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 6 onthoudingen (Ben Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers,
Hugo Cambré, Johan Van Herck en Machteld Ledegen):
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december
2019 wordt een belasting geheven op het begraven op de gemeentelijke begraafplaats van het
lijk of de as, op de asverstrooiing en op de bijzetting van de as in het columbarium, van
personen die overleden zijn buiten het grondgebied van de gemeente en die, op het ogenblik
van het overlijden, niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister
of het wachtregister van de gemeente Herenthout.
Artikel 2. De belasting is niet verschuldigd voor het begraven, het uitstrooien of de bijzetting
in het columbarium van:
- voor het vaderland gevallen militairen of burgers
- personen die minstens de helft van hun leven in Herenthout gedomicilieerd geweest zijn.
Artikel 3. De belasting wordt vastgesteld op 250,00 euro.
Artikel 4. De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing of de
bijzetting in het columbarium 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.

