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Uittreksel uit de notulen van de openbare vergadering van 21 november 2019
Aanwezig:

Kris Leaerts, voorzitter

Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet Willems, schepenen
Rudi Van lngelgom, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Marleen Van de Wiele, Stefan
Vandevenne, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van
Meldert, Leen Michiels, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke,
gemeenteraadsleden
Terry Horckmans, algemeen directeur

Vaststelling belasting op de lijk- en asbezorging van een niet-inwoner
Aanleiding
Het huidige belastingreglement is geldig tot en met 31 december 2019. Als het gemeentebestuur vanaf l januari 2020
opnieuw een belasting wil heffen op de lijkbezorging van een niet-inwoner is het nodig dat de gemeenteraad de
belasting vaststelt.
Beoordeling
De gemeente is verplicht om te zorgen voor de kosteloze lijkbezorging voor haar inwoners. Voor een niet-inwoner
van de gemeente hoeft dit geen kosteloze dienst te zijn.
Budget
De ontvangsten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, beleidscode 0020 en algemene rekening
73311000.

Juridische context
De Grondwet, artikel 4I, t62 en 17054.
Wet van 20 juli t97t betreffende de begraafplaatsen en lijkbezorging, meer bepaald artikel 15.
Wet van 28 januari 1975 betreffende de gemeentebelastingen op het lijkenvervoer.
Decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en lijkbezorging.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelasting, gewijzigd bij de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 20t2.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en artikel 4L,tweede 1id,14".
Omzendbrief BB 2006/03 van L0 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 16januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging en uitvoeringsbesluiten.
Eerdere beslissingen
Besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 20L6 betreffende de belasting op de lijk- en asbezorging van een nietinwoner.
Gemeentelijk algemeen reglement op de begraafplaatsen van 20 oktober 2016.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 20L9 betreffende de kennisname van het
ontwerp en het plaatsen op de agenda van de gemeenteraad.
Stemming
Met 18 stemmen voor (Kris Leaerts, Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet
Willems, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle
Van Meldert, Leen Michiels, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke), 3 onthoudingen
(Rudi Van lngelgom, Marleen Van de Wiele, Stefan Vandevenne)
Beslissing

Artikel 1 : Er wordt een gemeentebelasting gevestigd voor alle vormen van lijk- en asbezorging (begraving,
asbewaring, asverstrooiing) op de gemeentelijke begraafplaatsen van de stoffelijke resten van personen die niet
ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente en die niet als gelijkgestelden
worden beschouwd.
Artikel 2 : De belasting is verschuldigd door de persoon die de lijk- en asbezorging aanvraagt.
Artikel 3 : De belasting wordt vastgesteld op 400 euro per begraving, asbijzetting, asverstrooiing van de stoffelijke
resten van een niet-inwoner.
Artikel 4 : Worden als inwoners van de gemeente aanzien (= gelijkgestelde) :
t. Diegenen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente,
ongeacht waar het overlijden zich heeft voorgedaan.
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De personen die de gemeente Kampenhout hebben verlaten om in een bejaardentehuis of een erkende
assistentiewoning hun intrek te nemen of om bij hun verwanten tot en met de 2e graad te gaan inwonen om

3.

reden van ouderdom of ziekte en in totaal minstens 2O jaar waren ingeschreven in de bevolkingsregisters van
de gemeente Kampenhout.
De personen die de gemeente minder dan 2 jaar hebben verlaten na er gedurende ten minste 20 jaar

4.

De personen die krachtens hun statuut zijn vrijgesteld van inschrijving in het bevolkings-

ononderbroken te hebben gewoond.

of

vreemdelingenregister maar die er hun werkelijke verblijfplaats hebben.
Artikel 5 : De belasting moet contant betaald worden tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek van contante
betal¡ng wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving hieromtrent.
Artikel 6 : De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen van de gemeente.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Dit kan gebeuren door
middel van een aangetekend schrijven, door overhandiging tegen ontvangstbewijs of per e-mail naar
bezwaarschrift@kampenhout.be.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum
van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.
Artikel 7 :Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel Vll
(Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken !,3,4,6 tot gbis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor
zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 8: Dit besluit treedt in werking op l januari 2020 en blijft geldig tot 31 december 2025.
Artikel 9 : Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
Opvolging en communicatie
Het departement financiële zaken (afdeling belastingen en retributies) zorgt voor de bekendmaking op de
gemeentelijke website en de verzending naar de toezichthoudende overheid.
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Leaerts

voorzitter

