STAD ZOUTLEEUW
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN VAN DE
GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 18/1 212018
Aanweziq:
Annita Reniers, voorzitter
Boudewijn Herbots, burgemeester
VikiTweepenninckx, Gaston Pulinckx, Nico Jordens, llse Beelen, Etienne Wouters,
schepenen
Jos Geyssens, André Stiers, Roger Mertens, Paul Mathues, Sandra Hendrickx,
Wendy Heeren, Hilda Vandevelde, John Swinnen, Michel Boyen, Freddy Minschart,

2018

raadsleden
Sandra Blockx, wnd. algemeen directeur

Verontschuldiqd :
Annick Vanacken, Philip Van den Bossche, raadsleden
DiensUreferte :
Financiele dienst
Dossierbeheerder:
Groven Martine
Onderuverp : Belasting op ontgraving van stoffelijke overschotten
Gelet op artikel 170, 54 van de Grondwet;
Gelet op artikel42, $3 van het Gemeentedecreet van 1510712005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 1610112004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 3010512008 betreffende de vestíging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het reglement op de begraafplaatsen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 1811212012 de belasting op ontgravingen van
stoffelijke overblijfselen heeft goedgekeurd voor een periode van0110112013 t.e.m. 3111212018;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstelvan het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging,

BESLUIT:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 :
Voor de aanslagjaren 2019 t.e.m. 2025 wordt een belasting gevestigd op de ontgraving van nietveraste stoffelij ke overschotten.

Art.2:
De belasting is verschuldigd door degene die de aanvraag doet.

Art.3

:

Geven geen aanleiding tot de toepassing van deze belasting, de ontgravingen
- verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen;
- deze ambtshalve door de gemeente verricht.

Art.4

:

De belasting wordt vastgesteld op 1.000 EUR per ontgraving
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Art. 5 :
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Bij gebrek van contante betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 6

:

Deze verordening treedt in werking op 0110112019,

Aldus gedaan in vergadering datum als hierboven.
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