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eftaæAnn

De Gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
contantbelasting op de ontgravingen ;

l9 decembet

2016 houdende heffing van een

Overwegende dat van deze beslissing kennis werd genomen door de Provinciegouverneur

;

Overwegende dat de vestigingstermijn van deze belasting vervalt op 31 december 2O17 en dat om het
evenwicht van de gemeentebegroting te behouden, het noodzakelijk is de inkomsten van deze belasting te
behouden;
Gelet op artikel f 70 54 van de Grondwet

;

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 lebruari 2012;

Gelet op de omzendbrief dd. 10 juni 2011 van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur,
inburgering, toerisme en Vlaamse rand houdende coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in de decreetwijziging van 9 december 2011 wordt bepaald dat de gemeenteraad de kosten vaststell
die verbonden zijn aan het verwijderen van de asurne uit een graf of een columbarium'
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen

;

BESLUIT met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het reglement contantbelasting op de ontgravingen
beslissing gevoegd, wordt goedgekeurd.

-

aanslagjaren 2018 en 2019, als bijlage aan deze

Artikel 2
Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 betreffende de contantbelasting op de ontgravingen
aanslagjaar 2017 - wordt opgeheven.

Artikel3
14 contantbelast¡ng op de ontgravingen.docx

-

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet
en treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking ervan.

Namens de gemeenteraad,
De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME
Voor eensluidend uittreksel

:

Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(arl. 126 nieuwe gemeentewet)
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CENÏRUMSTAD

Gontantbelasting op de
ontgravingen - aanslagjaren 2018 en 2019
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
1B december 2017.

Artikel

1

Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 wordt een belasting geheven op de ontgravingen op de stedelijke
begraafplaatsen
:

a) 1.000 EUR voor de ontgraving van één niet-gecremeerd stoffelijk overschot
b) 668 EUR/persoon voor de ontgraving van meer dan één niet-gecremeerd stoffelijk overschot
uit één grafkelder en overbrenging naar één andere kelder;
c) 90 EUR voor het verplaatsen van een urne van een nis naar een andere nis ;
d) 250 EUR voor het verplaatsen naar een andere begraafplaats of verwijderen van een urne.
Deze belasting is verschuldigd door de aanvrager

Artikel2
De belasting wordt contant betaald ofwel tegen afgifte van een betalingsbewijs ofwel door overschrijving op
een bankrekening van de stad Eeklo.
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de contantbelasting een kohierbelasting.

Artikel3
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet gebeuren, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum
van de contante inning of ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de
verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Het bezwaar wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt:
1" de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige;
2" het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen;
3' eventueel de uitdrukkelijke vraag om gehoord te worden op de hoorzitting.
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