Provincie Antwerpen
Gemeente Sint-Amands
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/11/2013
Aanwezig:

Peter Van Hoeymissen,
burgemeester-voorzitter;
Bart De Schutter, Els De Smedt, Frans Joos, Eddy Ceurstemont, Heiko Van
Muylder,
schepenen;
Jan Moeyersons, Raf De Blaiser, Koen Segers, Hans Stevens, Didier Aerts, Patrick
De Luca, Femke Vleminckx, Erik De Keersmaecker, Gino Steenssens, Ginette Van
der Plas, Jan Pauwels, Maria Van Gucht,
raadsleden;
Helena Lejon,
gemeentesecretaris;
Verontschuldigd: Annelies Reynaert, Ben Waumans,
raadsleden;
Goedkeuring belasting op ontgravingen
De Raad,
Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten
worden gehouden en dat het nodig is daartoe de hierna vermelde belasting te heffen;
Gelet op het proces verbaal van onderzoek, waaruit blijkt dat tegen dit ontwerp geen
bezwaren werden ingediend;
Gelet op het decreet van 30/05/2008, gewijzigd bij decreet van 28/05/2010, betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief van 10/6/2011 (BB-2011/1) van het ministerie van het Vlaams
Ministerie van Bestuurszaken, agentschap voor binnenlands bestuur, Afdeling lokale en
provinciale besturen, met betrekking tot het decreet over de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging van
16 januari 2004 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004) met toepassing
vanaf 1 juli 2004.
Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Met 16 stemmen vóór en 1 onthouding (Koen Segers)
Het reglement voor belasting op ontgravingen.
Art.1 Met ingang van 1/01/2014 en eindigend op 31/12/2018 wordt een belasting geheven
op ontgravingen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op:
€ 750,00 voor een klassieke ontgraving.
€ 100,00 voor een ontgraving van een urne.
De belasting is echter niet verschuldigd voor:
1. de ontgravingen, die op bevel van de gerechtelijke overheden uitgevoerd worden;

2. de ontgravingen, die moeten geschieden, met het oog op het overbrengen van een oud
naar een nieuw kerkhof, van lijken begraven in een eeuwigdurende concessie vergunde
begraafplaats;
3. de ontgravingen, van voor het vaderland gestorven militairen.
Art.2 Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om de ontgraving te
weigeren. Deze beslissing moet gemotiveerd zijn.
Art.3 Diegene die toelating tot een ontgraving wil bekomen moet voorafgaandelijk een
schriftelijke en gemotiveerde aanvraag doen bij het gemeentebestuur en er een bedrag
gelijk aan de vermoedelijke belasting in bewaring geven tegen afgifte van een
ontvangstbewijs, dat op elk verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten
moet worden getoond. Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een
verworven contant belasting worden geboekt en t.o.v. de belastingplichtige met een
kwitantie worden bevestigd indien geen tegenbericht van de belastingplichtige bij het
gemeentebestuur toekomt uiterlijk de dag vóór deze waarop het belastbaar feit zich zal
voltrekken. In geval de ontgraving niet plaats vindt, wordt het in bewaring gegeven bedrag
terugbetaald.
Art.4 De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen
terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in de gelijknamige decreten van 30/05/2008
en 28/05/2010.
Art.5 Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et
incommodo zal deze verordening als definitief aanzien worden en aan de
Provinciegouverneur voor het nodige gevolg worden overgemaakt.
Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad op datum van 26/11/2013

