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Reglement 

 

Gemeentelijke begraafplaatsen – Belasting op de 

ontgravingen 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2019 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 19 december 2019 

 

Juridische gronden 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de 

gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de 

gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende 

bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd: 

14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies 

en de voorwaarden ervan 

• Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

• De gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2014 betreffende Gemeentelijke begraafplaatsen: belasting op 

ontgravingen.  

Artikel 1: 

Voor een termijn ingaande op 01 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een 

gemeentebelasting gevestigd op de ontgraving van stoffelijke overblijfselen en het verplaatsen 

van urnen. 

 

Artikel 2: 

De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag indient. 

 

Artikel 3: 

De belasting wordt vastgesteld als volgt: 

a) 500 euro voor de ontgraving van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot; 

b) 125 euro voor het verplaatsen van een urne van een nis naar een andere nis; 

c) 250 euro voor het verplaatsen van een urne in alle andere gevallen. 

 

Artikel 4: 

Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting: 

a) de ontgravingen verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen; 

b) de ontgravingen genoodzaakt door het overbrengen van lijken van het oud naar het nieuw  

  kerkhof, welke ter aarde werden besteld in een in concessie gegeven grond. 

c) de ontgravingen van de voor het vaderland gestorven militairen en burgers. 
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Artikel 5: 

Bij de aanvraag wordt een bedrag gelijk aan de belasting in consignatie gegeven aan de financieel 

directeur of zijn afgevaardigde. 

 

Artikel 6: 

De belasting moet op de dag van de ontgraving of verplaatsing contant worden betaald, tegen 

afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de 

belasting een kohierbelasting.  

 

Artikel 7: 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en 

gemotiveerd zijn. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 

maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 

 


