UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad
ZITTING VAN 25 november 2013
__________
Provincie
OOST-VLAANDEREN
____________
GEMEENTE
9570 L I E R D E

Aanwezig : MM.DOOMS Melissa, voorzitter;
SOETENS Jurgen, burgemeester;
MORTIER Rudy, ANTOINE Erna, EEMAN André, DE VILLE Marc, VAN
DER STRAETEN Godelieve, schepenen ;
VAN DE MAELE Antoine, DE PRAETERE Guy, VAN DE PONTSEELE Dirk,
COSYNS Pascal, SCHEIRLINCKX Katelijne, VEKEMAN Steven, VAN DEN
BROECK Peter, WASTYN Bertrand, VERLEYSEN Dina, DE GEETER Ann,
raadsleden;
en POISSON Johan, secretaris.
_____________

Dagorde :
Contant te betalen belasting op begraving van de aan de gemeente vreemde
personen gedurende de periode 2014-2018.
De Raad,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig artikel 26 van het
gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op ons raadsbesluit d.d. 06 december 2012 houdende heffing van een contant te betalen
belasting op de begraving van aan de gemeente vreemde personen gedurende 2013;
Gelet op het schrijven d.d. 14 januari 2013 met kenmerkVO3/12/34330/JM DBS/12-13452 vanwege
het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen,
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent betreffende bovenvermeld raadsbesluit d.d. 06 december 2012;
Overwegende dus dat bovenvermelde beslissing d.d. 06 december 2012 dient verlengd te worden
voor een volgende periode;
Overwegende dat sommige gemeentelijke inwoners om reden van ziekte of afhankelijkheid dienen
opgenomen te worden in instellingen buiten de gemeente en aldaar in de bevolkingsregisters dienen
ingeschreven te worden;
Gelet op de omzendbrief BA-2006/01 van 13 januari 2006 betreffende het gemeente- en
provinciedecreet – inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de omzendbrief BB 2009/02 d.d. 5 juni 2009 vanwege het Vlaams Ministerie van
bestuurszaken betreffende de toelichting bij de wijzigingen aan het gemeentedecreet ingevolge het
decreet van 23 januari 2009;
Gelet op de omzendbrief BA 98/11 d.d. 01 december 1998 vanwege de administratie Binnenlandse
Aangelegenheden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de openbaarheid
van bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de gecoördineerde omzendbrief BB 2008/07 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering d.d. 18.07.2008 betreffende het decreet betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
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Gelet op de omzendbrief BB-2011/1 vanwege het Agentschap voor Binnenlands Bestuur betreffende
de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit d.d. 10 juni 2011;
Overwegende dat een contant te betalen belasting op begraving van de aan de gemeente vreemde
personen dermate hoog moet zijn dat de gevorderde belasting remmend werkt op de vraag van
belanghebbenden uit de omringende gemeenten om in Lierde begraven te worden;
Overwegende dat het gehanteerde tarief van 500,00 EUR tegemoetkomt aan het in vorige alinea
bedoeld remmend effect;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: éénparig
Art. 1 - Er wordt ten voordele van de gemeente met ingang van 01 januari 2014 en voor een periode
eindigend op 31 december 2018 een contant te betalen belasting van 500 EURO (€)
gevestigd, verschuldigd in geval van begraving of in geval van bijzetting in een columbarium of
begraven van de urne van het stoffelijk overschot op een gemeentelijke begraafplaats.
Art. 2 - De in artikel 1 bedoelde contant te betalen belasting is niet verschuldigd in geval van
asverspreiding, in geval van begraving en in geval van bijzetting in een columbarium van het
stoffelijk overschot van de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden
zijn of dood werden aangetroffen maar die in haar bevolkings- of vreemdelingenregister zijn
ingeschreven.
Art. 3 - De begraving in de gemeente Lierde van personen die gedurende ten minste vijf jaar in Lierde
woonachtig waren en om reden van ziekte of afhankelijkheid op een ander adres bij een bloed
of aanverwant en/of in een instelling buiten de gemeente werden ingeschreven, wordt van
deze belasting vrijgesteld.
Art. 4 - De belasting is contant te betalen tegen kwijting of tegen afgifte van een vignet of kwitantie.
Art. 5 - De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante
inning. (art. 9 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 17
februari 2012). De belastingschuldige kan worden gehoord indien hij dit vraagt in zijn
bezwaarschrift. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht
dagen na indiening ervan. Het indienen van een bezwaar ontslaat de belastingplichtige niet
van de betaling van de belasting.
Art. 6.- Het college moet nagaan of de individuele aanslag in overeenstemming is met de wetten, te
beginnen uiteraard met het eigenlijke gemeentelijke belastingsreglement, voorts met de
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en uiteindelijk ook met alle andere normatieve
bepalingen die de gemeentelijke administratie dient te eerbiedigen en waarvan men mag
aannemen dat zij in principe ook door de lokale belastingsverordening werden nageleefd.
Ze mogen in geen geval de gelijkvormigheid controleren van een gemeentelijk
belastingsreglement met de wetten, decreten, besluiten, verordeningen en reglementen Dit is
de taak van de rechtbank.
De termijn waarbinnen het bezwaarschrift dient afgehandeld te worden is zes maanden. Er is
een verlenging van drie maanden voor ambtshalve gevestigde aanslagen.
Deze termijn begint te lopen vanaf de ontvangst van het bezwaar.
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Art. 7.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de
belastingen), hoofdstuk 6 (aanslag), hoofdstuk 7 (rechtsmiddelen), hoofdstuk 8 ( invordering
van de belasting), hoofdstuk 9 ( rechten en voorrechten van de schatkist inzake invordering)
en hoofdstuk 9 bis (verjaring van de rechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 8 - Deze verordening zal voor kennisgeving en verder gevolg worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de Raad:
De voorzitter,
w.g. M. Dooms.

De gemeentesecretaris,
w.g. J. Poisson.

Voor eensluidend afschrift :
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Johan POISSON.

Melissa Dooms.
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