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Gemeenteraad
Besluit

Zitting van 14 december 2020
FINANCIËN

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Helga Kints, voorzitter; mevrouw Ruth Vandenberghe, burgemeester; de heer Wout
Maddens, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Arne
Vandendriessche, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen;
mevrouw Stefanie Demeyer, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Vincent Van
Quickenborne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid;
mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid;
de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Wouter Allijns,
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Carol
Leleu, raadslid; de heer Jan Deweer, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; de heer Philippe
Avijn, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; de heer Wouter
Vermeersch, raadslid; mevrouw Veronique Decaluwe, raadslid; de heer Nicolas Beugnies, raadslid; de
heer Niels Lybeer, raadslid; mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid;
mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid;
mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, raadslid; de heer Benjamin Vandorpe,
raadslid; mevrouw Christiane Vannieuwenhuyze, raadslid; mevrouw Billy Buyse; mevrouw Nathalie
Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Jacques Demeersseman, raadslid
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Belasting op de ontgravingen (20212025) - Vaststellen belastingreglement

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
 2015_GR_00242 - Belasting op de ontgravingen (2016/2020) - Vaststellen belastingreglement
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 14 december 2015, punt 11 het belastingreglement op de
ontgravingen goed voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2020.
Vanaf het aanslagjaar 2021 dient het belastingreglement dus hernieuwd te worden.
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Voorgesteld wordt om het huidige belastingtarief te behouden en een extra vrijstelling in artikel 3 d)
toe te voegen conform de GR-beslissing van 11/02/2019 m.b.t. het begraafplaatsenreglement.
De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als
volgt :
36 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K.
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, T. Castelein, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N.
Lybeer, L. Claassen, H. Kints, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, B. Herrewyn, A.
Weydts, P. De Coene, N. Maghroud, B. Buyse, M. Veys, J. de Béthune, P. Soens, R. Deseyn, H.
Vanhoenacker, B. Vandorpe, C. Leleu, M. Cattebeke, W. Vermeersch, J. Deweer, C. Ryheul, C.
Vannieuwenhuyze.
4 onthoudingen : D. Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu, P. Avijn.
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
Punt 1
Het belastingreglement op de ontgravingen als volgt vast te stellen:
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 wordt een contante belasting gevestigd naar aanleiding
van ontgravingen, zoals toegestaan bij toepassing van de artikel 86 van het stedelijk reglement op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Artikel 2:
* Het bedrag van deze belasting wordt bepaald op 744,00 euro per ontgraven persoon.
* Dit bedrag wordt op de helft gebracht, 372,00 euro, wanneer het gaat om:
a) kinderen die in leven de leeftijd van tien jaar niet bereikt hebben
b) het openen van een columbariumnis
Artikel 3:
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Vrijstelling van de belasting wordt verleend voor elke ontgraving;
a) bevolen door bestuurlijke of gerechtelijke overheden
b) van militairen of burgers, gestorven voor het vaderland
c) naar aanleiding van de verandering aan de bestemming van een begraafplaats door de overheid
d) van urnen uit niet geconcedeerde en geconcedeerde nissen of urnenvelden bij het einde van de
termijn (tot 3 maanden na het vervallen van de termijn)
Artikel 4:
De belasting is ten laste van de persoon die de ontgraving aangevraagd heeft.
Artikel 5:
Bij niet-betaling van deze contant te betalen belasting, wordt de belasting een kohierbelasting. Het
kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6:
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 7:
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De
indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe
van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs
afgegeven, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.
Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
Algemeen directeur,
(get.) Nathalie Desmet

Voorzitter,
(get.) Helga Kints

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW
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