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Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor het
ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten: goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers,
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een belastingrelement voor het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten. Dit
reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
 Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen
Argumentatie
Het ontgraven en verplaatsen van stoffelijke resten brengt kosten met zich mee door de inzet van
personeel en materieel. Het is billijk hiervoor een specifieke belasting te heffen. Deze belasting
verlicht de financiële behoefte van de stad. Het belastingsreglement werd aangepast aan het nieuwe
sjabloon zonder inhoudelijke wijzigingen.
De tarieven werden geëvalueerd en behouden.

Besluit
De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:
Belastingen 2020-2025:
BELASTINGREGLEMENT VOOR HET ONTGRAVEN OF VERPLAATSEN VAN STOFFELIJKE RESTEN
1. Algemene bepalingen
De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting op het ontgraven of
verplaatsen van stoffelijke resten.
Doel: Het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten brengt kosten met zich mee door de inzet
van personeel en materieel. Door middel van een specifieke belasting levert de aanvrager een
financiële bijdrage.
2. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van een ontgraving of verplaatsing van stoffelijke
resten.
3. Grondslag en tarief
De belasting bedraagt
 750 euro per ontgraving van stoffelijke resten uit een graf
 125 euro per verplaatsing van stoffelijke resten uit het columbarium
 125 euro per verplaatsing van stoffelijke resten uit het urnenveld
Als voor het opgraven van lijken en voor het openen en sluiten van grafkelders, urnenvelden en
geconcedeerde nissen op de stedelijke begraafplaatsen de tussenkomst vereist is van een
gespecialiseerde of particuliere onderneming zal de aan de stad gefactureerde kostprijs aan de
belastingplichtige doorgerekend worden, vermeerderd met 15 euro voor de administratiekosten.
4. Vrijstellingen
In volgende gevallen wordt de aanvrager vrijgesteld van de belasting:
 de opgraving gebeurt op bevel van de gerechtelijke overheden
 de opgraving gebeurt naar aanleiding van de bestemmingsverandering van de begraafplaats
 de opgraving gebeurt voor de voor het vaderland gevallen militairen en burgers
5. Contantbelasting
De belasting wordt contant ingevorderd. Wanneer de belasting niet contant kan geïnd worden,
wordt ze een kohierbelasting.
6. Procedure

De vestiging en invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het decreet van
30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen.
7. Bezwaren
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden
ingediend en gemotiveerd.
De belastingplichtige dient bezwaar in binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
8. Bekendmaking
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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