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BRUSSELS HOOFDSTEDELUK GEWEST 
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE

Uittreksel uit het register der beraadslaeingen van de Gemeenteraad

Aanwezig Damien De Keyser, Gemeenteraadslid-Voorzitter ;
Benoît Cerexhe, Burgemeester ;
Caroline Lhoir, Christophe De Beukelaer, Françoise de Callatay-Herbiet, Antoine Bertrand, Carine 
Kolchoiy, Dominique Haimel, Pascal Lefèvre, Helmut De Vos, Schepenen ;
Philippe van Cranem, Anne-Charlotte dTJrsel, Caria Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, 
Tanguy Verheyen, Aymeric de Lamotte, Alexandre Pirson, Georges Dallemagne, Cécile Vainsel, 
Catherine Bmggeman, Etienne Dujardin, Laurent de Spirlet, Olivia Casterman, Marie Cruysmans, 
Muriel Godhaird, Jonathan de Patoul, Anne Delvaux de Fenffe, Juliette Siaens-Mahieu, Aude 
Vandeputte, Christiane Mekongo Ananga, Cathy Vaessen, Michel Naets, Raphaël van Breugel, 
Gemeenteraadsleden ;
Florence van Lamsweerde, d.d. Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd Willem Draps, Gemeenteraadslid.

Zitting van 26.03.19

#Onderwerp : GR - Belastingreglement betreffende het lijkenvervoer en de opgravingen - Gedeeltelijke 
opheffing - Wijziging - Verlenging#

Openbare zitting 

DE RAAD,
Gelet op het belastingreglement betreffende het lijkenvervoer en de opgravingen, gestemd door de 
Gemeenteraad in zitting van 19.11.2013, verbindend geworden op datum van 25.11.2013, toepasselijk voor 
de période van 01.01.2014 tôt 31.12.2019 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name artikel 
117;
Gelet op het ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen, gewijzigd op 12.02.2015 ;
Gelet op de fïnanciële toestand van de gemeente ;
Overwegende dat de gemeente inkomsten moet innen om haar uitgaven te verzekeren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT,

1. de belasting op het lijkenvervoer in het huidige reglement op te heffen en in overeenstemming 
daarmee de titel van het belastingreglement als volgt te formuleren : "Belastingreglement betreffende 
de opgravingen" ;

2. dit belastingreglement als volgt te wijzigen en te verlengen :

GRONDSLAG VAN DE HEFFING
Artikel 1.-
Er wordt, voor de période van 01.04.2019 tôt 31.12.2025, een gemeentebelasting geheven voor iedere 
opgraving van een doodskist of een asum.
Artikel 2.-
De belasting betreffende de opgravingen wordt contant geïnd.
AANSLAGV OET 
Artikel 3.-
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De aanslagvoet van de belasting wordt als volgt vastgesteld :

1. Opgraving van een asum geplaatst in columbarium of in een umenkelder : 62,00 EUR ;
2. Opgraving van een doodskist of van een asum begraven in voile grond : 124,00 EUR ;

Voor de uitvoering van de werken, die ten laste zijn, hetzij van de familie, hetzij van de erfgenamen, 
hetzij van de rechthebbenden, wordt er beroep gedaan op een erkende ondememing door de 
Gemeente.

3. Opgraving van een doodskist geplaatst in een grafkelder : 247,00 EUR.

Artikel 4.-
Met uitzondering van punt 2 van het artikel 3, worden de opgravingswerken door de gemeentearbeiders 
uitgevoerd.
BELASTINGPLICHTIGE
Artikel 5.-
De belasting is verschuldigd door de familie, de erfgenamen of de rechthebbenden.
V RU  STELLIN GEN
Artikel 6.- .
Zijn van de belasting bepaald bij artikel 3 vrijgesteld, de opgravingen bevolen door de gerechtelijke overheid 
en deze van het stoffelijk overschot van militairen en burgers die voor het vaderland gestorven zijn, 
voortkomend uit de sluiting van de begraafplaats.
INVORDERING 
Artikel 7.-
De belasting moet worden betaald binnen 15 dagen na de verzending van de betalingsaanvraag.
Bij gebrek aan de volledige betaling van de belasting binnen de toegekende termijn, wordt een eerste 
kosteloze herinnering gestuurd naar de belastingplichtige die beschikt over een termijn van 15 dagen om de 
betaling uit te voeren.
Artikel 8.-
Als de contante inning niet mogelijk is, wordt de belasting een kohierbelasting die onmiddellijk opeisbaar is. 
Indien een tweede herinnering noodzakelijk is, worden administratieve kosten voor een bedrag van 10,00 
EUR geëist van de belastingplichtige die beschikt over een termijn van 15 dagen om de betaling uit te 
voeren.
Artikel 9.-
Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum, wordt een ingebrekestelling gestuurd naar de belastingplichtige 
binnen de 3 maanden na de betreffende vervaldatum.
De kosten van deze ingebrekestelling van 15,00 EUR zullen ten laste van de belastingplichtige zijn.
In geval van niet betaling binnen de voorgeschreven termijnen wordt op verzoek van de Gemeenteontvanger 
een vervolging ingesteld via een gerechtsdeurwaarder op basis van een dwangbevel.
Conform de voorzieningen van het Strafwetboek, vallen de kosten van deze procedure volledig ten laste van 
de belastingplichtige.
Bovendien, zijn de bepalingen betreffende de verwijlinteresten inzake de Rijksbelastingen op de inkomsten 
geldig.
BEZWAREN 
Artikel 10.-
Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen en, op 
straffe van verval, moet worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf hetzij de 
datum van de kennisgeving van de belasting, hetzij de datum van de contante inning, hetzij de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het moet ondertekend en gemotiveerd worden door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger.
Indien de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden in het kader van het 
bezwaar, moet hij dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaar.
Artikel 11
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Een ontvangstmelding wordt gestuurd naar de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger binnen 15 
kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift.
Artikel 12.-
Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij worden 
uitgenodigd op een hoorzitting.
Het College van Burgemeester en Schepenen of elke persoon die het heeft aangesteld, deelt aan de 
belastingplichtige en aan zijn vertegenwoordiger de datum van de hoorzitting mee, evenals de dagen en uren 
waarop het dossier geraadpleegd kan worden. Deze mededeling geschiedt ten minste 15 kalenderdagen voor 
de dag van de hoorzitting.
De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger aan het 
College van Burgemeester en Schepenen of de persoon die het heeft aangesteld, schriftelijk en ten minste 7 
kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigd worden.
Artikel 13.-
Binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift, doet het 
College van Burgemeester en Schepenen uitspraak op basis van een met redenen omklede beslissing. Deze 
termijn wordt met 3 maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd.
De beslissing wordt per aangetekende brief meegedeeld aan de belastingplichtige en aan zijn 
vertegenwoordiger.
Deze brief vermeldt de instantie waarbij beroep kan worden ingesteld, evenals de ter zake geldende termijn 
en vormen.
De besüssing van het College van Burgemeester en Schepenen is onherroepelijk wanneer het beroep niet 
tijdig bij de bevoegde instantie is ingesteld.
Artikel 14.-
Tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen of bij gebrek aan beslissing binnen de 
in artikel 11 bedoelde termijnen, kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.
Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg is vatbaar voor verzet of beroep.
Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan cassatieberoep worden ingesteld.
De vormen, de termijnen en de procedure voor deze beroepen worden geregeld zoals inzake 
rijksinkomstenbelastingen en gelden voor aile betrokken partijen.
Artikel 15.-
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 
3, 4, 6 tôt en met 9bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 126 tôt en met 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dat Wetboek van toepassing op de gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek 
de belastingen op de inkomsten betreffen.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De d.d. Gemeentesecretaris, De Voorzitter,
(g) Florence van Lamsweerde (g) Damien De Keyser
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VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Woluwe, 28 maart 2019

Voor de Burgemeester :
De d.d. Gemeentesecretaris, De afgevaardigde Schepen,
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