Belastingreglement op ontgraven of
verplaatsen van stoffelijke resten of asurne
om te begraven, bijzetten in het
columbarium of urnenveld, te verstrooien
op de strooiweide of te bewaren op een
andere plaats dan de begraafplaats
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019
Juridische grondslag
Artikel 173 van de Grondwet,
Artikel 40 § 3 , artikel 41 ° 14, artikelen 177 en 369 van het Decreet over het lokaal bestuur,
Bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentelbelastingen,
Omzendbrief van de Vlaamse Regering betreffende de gemeentefiscaliteit dd. 15 februari 2019.
Motivering :
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.
Artikel 1 : basis voor de retributie
Voor een termijn ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een gemeentelijke
retributie gevestigd op :
a) het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten of asurne
b) het begraven, bijzetten in het columbarium of urnenveld of as-verstrooiing op de strooiweide van personen die
niet op het grondgebied van de gemeente overleden zijn en bovendien niet waren ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de stad Lier.
Artikel 2 : Tarieven
1. Ontgraving van stoffelijke resten uit een graf : € 932,60
2. Verplaatsing van stoffelijke resten uit het columbarium : € 155,40
3. Begraving, bijzetting in columbarium of asverstrooiing op strooiweide, vermeld in artikel 1 b : € 310,90.
Artikel 3 : Jaarlijkse indexering
Het bedrag van de belasting wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex (basis 2004).
Ze worden op 01 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande
jaar volgens de formule:
R x I waarbij R = tarief vastgesteld in artikel 3
i
I = index van de maand december van het voorgaande jaar
i = index van de maand december 2019 (basis 2004)
De aldus bekomen bedragen worden afgerond naar een veelvoud van 10 cent. Dit houdt in dat een geïndexeerd
bedrag dat eindigt op 1,2,3 en 4 eurocent wordt afgerond naar het lagere veelvoud van 10 cent. Het geïndexeerd
bedrag dat eindigt op 5,6,7, 8 en 9 eurocent wordt afgerond naar het hogere veelvoud van 10 cent.
Artikel 4 : Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon die de ontgraving of verplaatsing van de stoffelijke resten,
respectievelijk de begraving, verstrooiing of de bijzetting in een columbarium vraagt.
Artikel 5 : Vrijstellingen
Vrijstelling van de belasting wordt verleend voor:
a) Ontgraving of verplaatsing van stoffelijke resten:
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1. verplicht door de gerechtelijke overheid teneinde een gerechtelijk dossier aan te vullen, uitgezonderd wanneer
een partij eiser, als aanhanger en/of verweerder in zake is, welke in staat is de kosten te betalen
2. oorlogsslachtoffers of personen gestorven in dienst van het vaderland
3. genoodzaakt door het, bij bestuurlijke maatregel, overbrengen van lijken of stoffelijke resten van een oude naar
een nieuwe begraafplaats
b) Begravingen, bijzettingen in columbarium of asverstrooiing op strooiweide:
1. van oorlogsslachtoffers of personen gestorven in dienst van het vaderland
2. de personen door het OCMW van Lier geplaatst in een instelling gelegen op het grondgebied van een andere
gemeente, of om reden van verzorging buiten Lier verblijvend
Artikel 6 : Invordering en betaling
De belasting moet contant worden betaald, op het ogenblik van de aanvraag.
Bij gebrek aan betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd op basis van de gegevens waarover het
bestuur beschikt.
Artikel 7 : Bezwaarprocedure
§ 1 indienen bezwaar
De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting.
De indiening van het bezwaarschift moet op straffe van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Je richt je bezwaarschrift aan het college van burgemeester en schepenen. Dit dient steeds schriftelijk, gedateerd
en ondertekend te gebeuren.
College van burgemeester en schepenen,
Paradeplein 2 bus 1
2500 LIER
Uitgebreide info omtrent de bezwaarprocedure kan je terugvinden op de website van de Stad Lier:
www.Lier.be
§ 2 behandeling bezwaar
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na indiening ervan.
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het bezwaar en betekent zijn beslissing aan de
indiener ervan, binnen een termijn van zes maanden , ingaand de dag na deze van de betekening van het
bezwaarschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.
Artikel 8 : Bekendmaking
Het reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en vervangt alle voorgaande reglementen.
Het wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285, 286, inzonderheid § 1, 1° van het Decreet Lokaal
Bestuur.
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