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Openbare zitting van 10 februari 2015.
Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren. Englebert,
Ouartassi, Résimont, Loewenstein, Père, El Hamidine, Tahri, Spapens en Buyse, Schepenen ;
Mevren. en Dhren. Borcy, Langbord, Mokhtari, Rongé, Bentaha, Defays, El Yousfi, Bairouk,
Richard, Huytebroeck, Roberti, Barghouti, Grippa, Gelas, Talhi, Plovie, Angeli, Criquielion,
Pâques en Hacken, Gemeenteraadsleden ; Mevr. Moens, wd. Gemeentesecretaris.
$07501570$
# Financiën - Belasting op het lijkenvervoer en het plaatsen van zegels - Reglement Wijzigingen. #
DE RAAD,
Gelet op het belastingreglement op het lijkenvervoer en het plaatsen van
zegels, gestemd door de gemeenteraad op 8 oktober 2013 en uitvoerbaar verklaard op 5
december 2013 door brief van de heer Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor een termijn eindigend op 31 december 2019;
Gelet op de voorschriften van artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014, betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, tot opheffing van de wet van 24
december 1996, betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST :
het reglement van de belasting op het lijkenvervoer en het plaatsen van zegels als
volgt te wijzigen vanaf 11/02/2015 :
Artikel 1.
Er wordt, van 01/01/2014 tot 31/12/2019 een belasting gevestigd op het
lijkenvervoer en de sluiting van de doodskisten.
Artikel 2.
De belasting is verschuldigd door de persoon die, met het gemeentebestuur, de
modaliteiten van de begrafenis regelt.

Artikel 3.
Een belasting van 1.000,00 € moet worden betaald bij elk vervoer dat na 15u30 en
na 13u op vrijdag op het gemeentelijk kerkhof aankomt.
Artikel 4.
De belasting op de sluiting van de doodskisten is betaalbaar voor alle personen
overleden op het grondgebied van de gemeente.
Deze belasting is vastgesteld op 150,00 € en zal aanleiding geven tot de afgifte van
een betalingsbewijs op het ogenblik van de sluiting van de doodskist.
Deze belasting is niet verschuldigd bij het organiseren van de lijkbezorging van
behoeftige personen.
Artikel 5.
De belastingen zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de afhandeling van de
modaliteiten voor de begrafenis, in handen van de gemeenteontvanger, zijn aangestelden of de
regelmatig daartoe aangeduide beambten.
Artikel 6.
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, die als administratieve overheid beslecht.
Om ontvankelijk te zijn, moeten de bezwaren schriftelijk gedaan worden, met
redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen de drie maanden
vanaf de datum van contante betaling.

De wd. Secretaris,
(get) B. MOENS.

De Voorzitter,
(get) M-J. GHYSSELS.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

Vanwege het College :
De wd. Secretaris,

Voor de Burgemeester:
De afgevaardigde schepen,

