UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 23 december 2013.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck,
A. Dierckx, D. Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo,
L. Willemsen, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: J. Oerlemans en J. Vercraeye, raadsleden.
Onderwerp: Punt 6.A.5: Belasting op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de
gemeente.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria;
Gelet op het feit dat het huidige belastingsreglement op de lijk- en asbezorging van personen
vreemd aan de gemeente vervalt op 31 december 2013;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
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BESLUIT: met 13 jastemmen van Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René Francken,
Dirk Van Peel, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers en Lukas Jacobs, 9
neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck,
Liliane Willemsen, Veerle De Block, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx en Bianca Veraart en
1 onthouding van Hans De Schepper.
Artikel 1.Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn, beginnend vanaf 1 januari 2014 en
eindigend op 31 december 2019, een belasting geheven op het begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen van het lijk of de as van personen welke overleden 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 of op het verstrooien of het
bijzetten in een columbarium op de gemeentelijke begraafplaats, van de as van bedoelde
personen.
Art. 2.De belasting wordt vastgesteld op 250 euro per begraving, per uitstrooiing en per bijzetting in
het columbarium of in het urnenveld.
Art. 3.De belasting wordt niet geëist voor de lijk- en asbezorging van de voor het vaderland gevallen
militairen en burgers.
Tevens wordt vrijstelling verleend voor de lijk- en asbezorging van personen die minder dan 5
jaar voor het overlijden de gemeente verlaten hebben en die gedurende een onafgebroken
periode van 10 jaar in de gemeente Kalmthout hebben gewoond.
Art. 4.De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing of de bijzetting
in een columbarium aanvraagt.
Art. 5.De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek aan
contante betaling, wordt de belasting een kohierbelasting.
Art. 6.De vestiging en invordering alsmede de beslechting van de gemeentebelastingen worden
geregeld overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen alsmede latere
aanvullingen.
Art. 7.Een kopie van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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