Reglement

Gemeentelijke begraafplaatsen – Belasting op de
ontgravingen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2014
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 15 december 2014

Artikel 1:
Voor een termijn ingaande op 01 januari 2015 en eindigend op 31 december 2019 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.
Artikel 5:
Bij de aanvraag wordt een bedrag gelijk aan de belasting in consignatie gegeven aan de
gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde.
Artikel 6:
De belasting moet vanaf 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. Eventuele verzendingskosten van aangetekende aanmaningen
zullen aangerekend worden op basis van art. 298 § 2 van het wetboek van de
inkomstenbelastingen.
Artikel 7:
De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden
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ingediend en gemotiveerd worden. De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een
betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd. Wanneer de contant
belasting een kohierbelasting is geworden start de bezwaartermijn van drie maanden vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving
van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Het wordt gedagtekend en
ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
1° de naam, hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting gevestigd wordt;
2° het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen.
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal
de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting.
Artikel 8:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet
van 28 mei 2010, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen),
hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 6 tot en met 9bis (bezwaar, ontheffing van ambtswege en voorziening; invordering
van de belasting waaronder de nalatigheid- en moratorium intresten; rechten en voorrechten
van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen
126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring van de
vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Artikel 9:
Deze verordening wordt definitief na het afsluiten van het commodo-onderzoek indien geen
bezwaren ingediend werden.
Artikel 10:
De gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2013 houdende de gemeentelijke
begraafplaatsen: belastingen op de ontgravingen, wordt hierbij opgeheven en vervangen door de
gemeenteraadsbeslissing van heden.
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