Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN
VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 17 DECEMBER 2015 IN OPENBARE VERGADERING
BELASTING OP HET ONTGRAVEN VAN EEN STOFFELIJK OVERSCHOT OF EEN
ASURN EN OP HET VERPLAATSEN OF UITNEMEN VAN EEN ASURN UIT EEN
URNENKELDER OF UIT HET COLUMBARIUM
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2016 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een
belasting geheven op het ontgraven van een stoffelijk overschot of een asurn en op het verplaatsen of
uitnemen van een asurn uit een urnenkelder of uit het columbarium.
Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op 100,00 euro voor het ontgraven van een stoffelijk overschot of een
asurn en op het verplaatsen of uitnemen van een asurn uit een urnenkelder of uit het columbarium.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de persoon die de ontgraving, uitneming of verplaatsing aanvraagt.
Artikel 4
De belasting is niet verschuldigd indien de ontgraving of het verplaatsen gebeurt:
-

op bevel van een gerechtelijke instantie

-

bij herschikking van de begraafplaats op initiatief van de gemeente

-

bij verlenen van toestemming door burgemeester om ernstige redenen

-

met het oog op de volledige verstrooiing van de asurn van de overledene op de gemeentelijke
begraafplaats na de beëindiging van een concessie of in geval van niet-geconcedeerde graven,
urnen in columbarium of urnenkelders na een periode van 10 jaar na overlijden.

Artikel 5
De belasting moet contant worden betaald, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk verzoek
van de met het toezicht belaste ambtenaren moet worden getoond. Bij gebreke aan contante betaling,
wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 6
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen vervat in het
gelijknamig decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.
Artikel 7
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande dit
reglement.
Artikel 8
Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig artikel 253 van het Gemeentedecreet verzonden
worden aan de provinciegouverneur.

