
Stad Ninove

Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad
Openbare vergadering
van 18 december 2OL9

Vanderpoorten Dirk, voorzitter gemeente- en OCMW-raad;

De Jonge Tania, burgemeester;

Coppens Katie, Arents Joost, Casteur Michel, Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc,
Evenepoel Henri, Cosyns Veerle, schepenen;

Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim, Raes Renaat, Vanbrabant Caroline,
Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Van Schepdael Stefaan, D'Hondt Femke, Rassaerts Gerd,
Ardans Bavo, Malfroot llse, Verdoodt Dirk, Plancke Sanne, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie,
D'haeseleer Guy, De Roose Karolien, gemeenteraadsleden;

Baele Bart, algemeen directeur

Gemeentebelastingen - contante belasting op de begraving van stoffelijke
overschotten, begraving van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie en
de bewaring in een columbarium van aó na crematie - aanpassing

Motivering

29

Juridische gronden

Gelet op artikel 770 94 van de grondwet;

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40
53;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provinciale- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Feiten en context

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 december 2018 houdende hernieuwing van contante
belasting op de begraving van stoffelijke overschotten, de begraving van as na crematie, de
uitstrooiing van as na crematie en de bewaring in een columbarium van as na crematie vooreen
termijn eindigend op 31 december 2024;

Overwegende dat het om praktische en administratieve redenen aangewezen is dit
belastingreglement vast te stellen voor de duur van 6 jaar i.p.v. 5 jaar waardoor de volledige
termijn van het meerjarenplan overbrugd wordt;

Gelet op de financiële toestand van de stad;

Overwegende dat artikel 1 B van het belastingreglement een belasting vaststelt van
€ 1,200 voor een ontgraving van stoffelijke overschotten;

Overwegende dat dit bedrag de werkelijke kost van dergelijke ontgravingen niet meer dekt;

Overwegende dat het aangewezen is deze contante belasting op de ontgraving van stoffelijke
overschotten te verhogen naar € 1.500;

Financiële gevolgen



Overwegende dat de ontvangsten voorzien worden op de algemene rekening 73200fi van het
beleidsitem 002000;

Adviezen

Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: de contante belasting op de begraving
van stoffelijke overschotten, de begraving van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie
en de bewaring in een columbarium van as na crematie aan te passen vanaf 01 januari 2020 voor
een termijn eindigend op 31 december 2025;

Besluit

met 17 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Arents Joost,
Casteur Michel, Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc, Evenepoel Henri, Cosyns Veerle,
Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim)

15 nee-stemmen (Raes Renaat, Vanbrabant Caroline, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig,
Van Schepdael Stefaan, D'Hondt Femke, Rassaerts Gerd, Ardans Bavo, Malfroot Ilse,
Verdoodt Dirk, Plancke Sanne, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie, D'haeseleer Guy, De Roose Karolien)

Het gemeenteraadsbesluit van 13 december 2018 houdende hernieuwing van contante belasting op
de begraving van stoffelijke overschotten, de begraving van as na crematie, de uitstrooiing van as
na crematie en de bewaring in een columbarium van as na crematie voor een termijn eindigend op
31 december 2024 wordt vanaf 01 januari 2020 opgeheven en door volgende bepalingen
vervangen:

Artikel 1

Er wordt vanaf 01 januari 2020 voor een termijn van 6 jaar, eindigend op 31 december 2025

A. een gemeentebelasting van € 186 gevestigd op

. de begraving van stoffelijke overschotten

. de begraving van as na crematie

. de uitstrooiing van as na crematie

. de bewaring in een columbarium van as na crematie

De belasting op de begraving van stoffelijke overschotten, de begraving van as na crematie, de
uitstrooiing van as na crematie en de bewaring in een columbarium van as na crematie is niet van
toepassing op:

. de personen voorzien bij artikel 169 a), b), c) en d) van het algemeen politiereglement

. de personen overleden in een verpleeginrichting gelegen buiten het grondgebied van de
gemeente, wanneer ze voor hun opname in deze inrichting, sinds tenminste 10 jaar
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente

. de personen die vóór hun overlijden inwoonden bij familieleden of kennissen omwille van hun
hulpbehoevendheid en wanneer ze voor hun adreswijziging sinds tenminste 10 jaar
ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de gemeente.

B. een gemeentebelasting gevestigd op ontgravingen toegestaan door de burgemeester conform
artikel 194 en volgende van het algemeen politiereglement ten bedrage van:

. € 1.500 bij ontgraving van stoffelijke overschotten

. € 150 bij ontgraving van asurnen begraven op het urnenveld

. € 100 bij wegname van een asurne uit een columbariumnis

In de drie hiervoor omschreven gevallen zullen de kosten voor het wegnemen van de grafzerken en
graftekens en de eventueel nodige nieuwe lijkkist in geval van ontgraving van een stoffelijk
overschot, ten laste zijn van de aanvrager.

De belasting is niet van toepassing op



. de ontgravingen verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen

. de ontgravingen door de gemeente ambtshalve verricht.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing, de bewaring in een
columbarium, de ontgraving of de concessie met behoud van het graf na ontruiming aanvraagt.

Artikel 3

De belasting is contant te betalen. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting een
kohierbelasting.

Artikel 4

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden
moet dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift. De indiening moet, op straffe van verval,
gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf .de datum van de contante inning of, indien
de belasting niet contant betaald wordt, binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn
vermeld staat.
Het bezwaar vermeldt:
. de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de

belasting gevestigd wordt
. het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
. of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

algemeen directeur
Baele Bart

voorzitter gemeente- en OCMW-raad
Dirk Vanderpoorten

Voor eensluidend afschrift,
20 december 2OI9

De gedelegeerde ambtenaar,

Bart Baele
algemeen directeur


