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BOORTMEERBEEK

BESTUIT VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van24 november 2014

Aanwezig: Michel Baert voorzitter
Karin Derua, RemiSerranne, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De Locht, Willy
Cornelis schepenen
Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Els Schoeters,
Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van
Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Josée Naets, Anne-
Marie Van Loock raadsleden
Johan Smits gemeentesecretaris

Verontschuldigd:Anne Cleiren raadslid

22. Contantbelastingen - ontgravingen 2015

De gemeenteraad,

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen
vergt;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer
van begraafplaatsen en crematoria, en latere wijzigingen;

Gelet op het reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 15 mei2006;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid krachtens artikel 135, S 2 van de nieuwe gemeentewet,
moet instaan voor een goede politie en onder meer de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust
moet waarborgen;

Overwegende dat het past een belasting te heffen op de ontgraving op begraafplaatsen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure va n provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op de omzendbrief BB2OL4/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 20L4 betreffende de aanpassing van
de meerjarenplannen 2OL4 - 2019 en de budgetten 2015;

Overwegende dat hierdoor een contantbelasting niet onmiddellijk eisbaar is, maar dat er een
betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden is;

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;



BESLUIT: 15 stemmen ja: Michel Baert (Open VLD), Karin Derua (Open VLD), Remi Serranne (SP.a),

Steven Michiels (Open VLD), Annick Dekeyser (Open VLD), Hans De Locht (Open VLD),

Marie-Ange Henderix (Open VLD), Els Schoeters (Open VLD), Maurice Vanmeerbeeck
(Open VLD), Daisy De Neef (SP.a), Dirk Bernagie (Onafhankelijk), Audrey Bogaerts (Open

VLD), Marita Palstermans (Onafhankelijk), Francine De Becker (onaflr.) en Josée Naets
(sP.a).

2 stemmen tegen: Nieke Deleebeeck-Baudet (N-VA)en Anne-Marie Van Loock (N-VA).

3 onthoudingen: Bert Meulemans (CD&V), Steven Van Loock (CD&V)en KristelAndries
(cD&v).

art. l-
Voor het aanslagjaar 20L5 een contantbelasting te vestigen op het ontgraven op een gemeentelijke
begraafplaats. Onder ontgraving wordt hier verstaan elke handeling die nodig is om het herplaatsen
of verwijderen van een stoffelijk overschot materieelmogelijk te maken.

art.2
De belasting vast te stellen op 1.000,00 EUR.

art. 3
De belasting is verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag door de persoon die de ontgraving
aangevraagd heeft.

art.4
De belasting wordt ingevorderd door overschrijving op rekening van de gemeente. Een ontgraving
kan niet worden uitgevoerd zonder de betaling van deze belasting.

art. 5
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd bij wege
van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en

schepenen.

art.6
Verwijl- en moratoriuminteresten zijn toepasselijk overeenkomstig de regelen betreffende de

invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten.

art.7
Het kohier wordt tegen ontvangstbew'rjs aan de financieel beheerder overgezonden. Deze staat
onverwijld in voor de verzending van de aanslagbiljetten. De belastingplichtige moet de belasting
betalen binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

art. 8
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om
ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet. Wanneer het bezwaar het
herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden
ingediend zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet
heeft goedgekeurd.
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art. 9
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomst¡g de artikelen L86 en 187 van het
Vlaams gemeentedecreet. Het zal als definitief worden aanzien indien tijdens het voorgeschreven
openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend.

art. 10

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus gedaan in zitting datum als boven

De gemeentesecretaris
get. Johan Smits

De gemee ns

Jo nSm

Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 2 december 2014

De voorzitter
get. Michel Baert

Michel Baert

De

3




