
w Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag L7 december 2O19

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter.

Eddy Bevers, burgemeester.

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Njck Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen,

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid

L4 6. BELASTING OP DE BEGRAVING VAN PERSONEN DIE NIET
IN DE GEMEENTE WOONDEN EN ER NIET OVERLEDEN ZIJN

Aanleiding

De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025.

J u ri d i sche g ro n d, toepa ssel ijke regelgevi ng

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2077, artikel 40 $3 en 4I, 74o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van 22 december 2Ol7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel l7O 94;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
De omzendbrief KBIABB 2Ot9/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16
december 2OL4;
Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging;
Reglement van de gemeentelijke begraafplaatsen, goedgekeurd door de gemeenteraad van
23 mei 2Ot7;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

ln2OI7 is het masterplan van de herinrichting'van de begraafplaatsen goedgekeurd, waarook
plaats zou worden ingenomen door de meer esthetÍsche aspecten van een moderne en bijdetijdse
begraafplaats, die kan voldoen aan de noden van de huidige maatschappij, waar afscheid nemen
e'en steeds menselijker aangelegenheid wordt.
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De hoeveelheid plaats op onze begraafplaatsen is beperkt, het is daarom niet de bedoeling dat
mensen van buiten de gemeente in Willebroek begraven kunnen worden en de toch al beperkte
vrije ruimte zullen innemen. Daarom is er beslist dat er aan voorwaarden moet worden voldaan om
in de gemeente begraven te worden. De binding met de gemeente is dan de beslissende factor.
Indien de binding er niet is, dan wordt er een belasting gevorderd aan de nabestaanden. Doordat
het begraven van niet-inwoners in Willebroek niet aangemoedigd moet worden is het aangewezen
om voor deze categorie een hoger tarief aan te rekenen.

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting.

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Met ingang van l januari2O2O vooreen periode eindigend op 31 december2025 wordt een
kohierbelasting geheven op de begravingen op de begraafplaats van de gemeente van personen
overleden buiten het grondgebied van de gemeente en die in de gemeente noch hun wettige
woonst noch hun hoofdverblijfplaats hebben.

Artikel 2: Berekeningsgrondslag en tarieven

De belasting wordt vastgesteld op € 500,00 per begraving.

Artikel 3: Definitie

Onder begraving wordt verstaan zowel de begraving van het lijk of de as, als de verstrooiing of
bijzetting in de het columbarium y'an de as.

Artikel 4: Vrijstellingen

De belasting is niet toepasselijk voor:

de begraving van oorlogsslachtoffers;
de heibegraVing bij verándering van'bestemming van de gemeentelijke begraafplaats;
de herbegraving van militairen en burgers overleden in dienst van het vaderland;
de personen die hun binding met de gemeente Willebroek kunnen bewijzen.

'2t3



Artikel 5r Wijze van invordering

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 6: Verwijzingsregel

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 7: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van22 december 2OI7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OI7 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter

donderdag 19

Ha ndtekeni ng CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester d.d.

Voor eensluidend uittreksel
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