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GEMEENTERAAD 3 DECEMBER 2013 

 

BELASTING OP HET ONTGRAVEN OF  

VERPLAATSEN VAN STOFFELIJKE RESTEN 

 

 

Context 

De gemeenteraad stemde op 02/03/2010 een belasting op het ontgraven of verplaatsen van 

stoffelijke resten. Als het stadsbestuur dit reglement wil behouden, moet het opnieuw gestemd 

worden. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.  

 

Adviezen 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4/11/2013 het voorstel reglement belasting 

op het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten principieel goed. 

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

Het decreet van 30/05/2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

Argumentatie 

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. Deze belasting verlicht de financiële behoefte van de stad. 

 

BESLUIT: 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting op het ontgraven of 

verplaatsen van stoffelijke resten. 

 

2. Belastingplichtige 

 

De belasting is verschuldigd door de aanvrager. 

 

3. Grondslagen 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, urnenkelders 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 15,00 euro voor de administratiekosten. 
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4. Vrijstellingen 

 

Voor ontgraving of verplaatsing van stoffelijke resten voor: 

- de opgravingen op bevel van de gerechtelijke overheden 

- de opgravingen naar aanleiding van de bestemmingsverandering van de begraafplaats 

- de opgravingen van de voor het vaderland gevallen militairen en burgers. 

 

5. Contantbetaling 

 

De belasting wordt contant ingevorderd. Wanneer de belasting niet contant kan geïnd worden, 

wordt ze een kohierbelasting. 

 

6. Procedure 

 

De vestiging van, de invordering van en de geschillen over de belasting 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 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 het bezwaar in binnen een termijn van 3 maanden na betaling. 
 


