UITTREKSEL
uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk
ZITTING van 05.12.2013
Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester
voorzitter gemeenteraad;
Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK, Jo TIJTGAT, Carl
DE DONDER, Kaat OLIVIER, schepenen;
Robert VANHEERWEGHE, Gino BAERT, Marc BYTTEBIER, Frans
KEMSEKE, Louis HAERINCK, Sabine DEKNUDT-MICHIELS, Bert
SCHELFHOUT (afwezig bij punt 26), Tundie D’HONT(afwezig bij punt
26), Filip TERRYN (afwezig vanaf punt 27 t&m punt 30), Jurgen BEKE,
Lien DE KETELE, Angelique LEFEBVRE, Sophie MESPREUVE, Matthias
VANNESTE en Frieda DEJAGER, raadsleden;
Trees LONGUEVILLE, gemeentesecretaris.
----34. HIZ - Belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en
op de ontgravingen
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.
Het belastingreglement op lijkbezorging van aan de gemeente vreemde personen en op de
ontgravingen werd goedgekeurd in zitting van 22 december 2011 en eindigt op 31 december
2013.
Het reglement is ingegeven doordat de ruimte op de kerkhoven niet onuitputtelijk is en dat er
op vandaag relatief gezien veel vraag is om niet-inwoners te begraven.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het belastingreglement op lijkbezorging
van aan de gemeente vreemde personen en op de ontgravingen overlopen in zitting van 9
oktober 2013 en beslist om aan de gemeenteraad voor te stellen het belastingreglement
ongewijzigd te behouden voor de periode die ingaat vanaf 1 januari 2014 en eindigt op 31
december 2019.
Artikel 43 § 2, 15° van het Gemeentedecreet stipuleert dat het tot de uitsluitende
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentebelastingen vast te stellen.
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande
belastingreglement goed te keuren:
Art. 1. - Onderstaand belastingreglement gaat in vanaf 1 januari 2014 en eindigt op 31
december 2019.
BELASTINGREGLEMENT OP LIJKBEZORGING VAN AAN DE GEMEENTE VREEMDE
PERSONEN EN OP DE ONTGRAVINGEN
Enig artikel - Er wordt ten behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden
geheven:
A. – Een belasting op de begraving, op de asverstrooiing en op de plaatsing van de urne
in een columbarium of urnenkelder, van de personen die buiten de gemeente overleden
zijn en noch hun wettige woonplaats noch hun gewone verblijfplaats in de gemeente
hebben, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 300,00 euro.

De belasting is niet verschuldigd voor lijkbezorging van:
1. personen, die op het ogenblik van hun overlijden het voorwerp uitmaken van een
grafconcessie;
2. oorlogsslachtoffers, die in dienst van het vaderland gestorven zijn;
3. personen die in een buiten de gemeente gelegen rusthuis of erkende
voorziening/instelling voor personen met beperkingen verbleven en die hun
woonplaats onmiddellijk voorafgaand aan deze opname in de gemeente hadden.
B. – Een belasting op de ontgravingen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 130,00
euro.
De belasting is niet verschuldigd voor:
1. de ontgravingen, die op bevel van de gerechtelijke overheden uitgevoerd worden;
2. de ontgravingen die moeten geschieden met het oog op het overbrengen van een oud
naar een nieuw kerkhof, van lijken begraven in een als eeuwigdurende concessie
vergunde begraafplaats;
3. de ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen.
Art. 2. - Huidig belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet.
Art. 3. - Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen ter kennisgeving overgemaakt aan de
provinciegouverneur conform artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet.

De secretaris
(get.)
Trees Longueville

De voorzitter
De voorzitter gemeenteraad
(get.)
Claude Croes
Voor eensluidend verklaard afschrift
Opgemaakt te Deerlijk op 10-12-2018

De secretaris

De burgemeester
De voorzitter gemeenteraad

Trees Longueville

Claude Croes

