UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 15 december 2020

AFFLIGEM

Aanwezig: mevrouw Gerda Van Geite, voorzitter,
de heer Walter De Donder, burgemeester,
de heren en mevrouwen Tim Herzeel, Herman Steppe, Hans Cornand, Greet Van Holsbeeck, Denise
De Paepe, schepenen,
Stijn Stassijns, Guy Uyttersprot, Leen Steenhoudt, Els Van Nieuwenhove, Johan Guns, Jill Rollier,
Bert De Roeck, Jonas Van Vaerenbergh, Aster Van Avermaet, Elke Van den Winckel, Bart De
Maeseneir, Jeroen Roelandt, Rani Berlo, Dirk Geeraerts, Jeroen Trappers raadsleden
en de heer Frédéric Pipelers, algemeen directeur.
Afiruezig: mevrouw Belinda Everaert, raadslid

Belasti

de rafconcessies

-

aanslagjaar 202'l

-

goedkeuring

De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet lokaal bestuur, de artikelen 40, 41 , 14" , 177 , 286 en 288;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 201912 van 15 februari2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 december 2019 houdende vaststelling van de belasting
op de grafconcessies voor aanslagjaar 2020;

Overwegende dat er voor het aanslagjaar 2021 nog een belastingreglement vastgesteld dient te
worden;

Overwegende het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen, op systematische basis
uitgevoerd door de gemeentewerklieden;
Overwegende de financiële toestand van de gemeente, die de heffing van rendabele belastingen
rechtvaardigt;

Gelet op de stemming-22 stemmen:
- Voor - 17 stemmen: Walter De Donder, Tim Herzeel, Herman Steppe, Hans Cornand, Greet
Van Holsbeeck, Denise De Paepe, Leen Steenhoudt, Els Van Nieuwenhove, Johan Guns, Jill
Rollier, Aster Van Avermaet, Bart De Maeseneir, Jeroen Roelandt, Rani Berlo, Dirk Geeraerts,
Jeroen Trappers en Gerda Van Geite.
- Onthouding - 5 stemmen: Stijn Stassijns, Guy Uyttersprot, Bert De Roeck, Jonas Van
Vaerenbergh en Elke Van den Winckel.

Besluit:
Artikel í:
Er wordt ten behoeve van de gemeente voor aansla$aar 2O21 een belasting op de grafconcessies

gevestigd.

AÉikel2:
Voor de personen die voldoen aan één van de criteria van artikel 10 bis van het gemeentelijk
reglement op de begraafplaatsen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 april 2010,
bedraagt het tarief van de concessie :

a) op 25 jaar:
€ 250,00 per kist of urne in volle grond;

€ 125,00 per kist of urne voor een kind tot 7 jaar;
€ 250,00 per nis in het columbarium;
€ 250,00 per urne op het urnenveld.

b) op 50 jaar:
€ 500,00 per kist of urne in een grafkelder;
€ 250,00 per kist of urne voor een kind tot 7 jaar;
€ 500,00 per nis in het columbarium;
€ 500,00 per urne op het urnenveld.
Voor de personen die niet voldoen aan één van de criteria van artikel 10 bis van het gemeentelijk
reglement op de begraafplaatsen, bedraagt het tarief het dubbele van de vastgestelde bedragen.

AÉikel3:
De belasting voor de hernieuwing met bijzetting wordt proportioneel berekend op het aantal jaren dat
de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt..

Artikel4:
De belasting is verschuldigd door de persoon die de concessie heeft aangevraagd

AÉikel5:
De betaling gebeurt contant tegen afgifte van een kasticket en een ontvangstbewijs of door
overschrijving op de gemeenterekening na voorlegging van een factuur.
Bij gebrek aan contante betaling, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk
eisbaar.

AÉikel 6:
Deze beslissing wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt.

AÉikel 7:
Afschrift van deze beslissing wordt via het digitaal loket aan de heer provinciegouverneur toegestuurd.

Namens de raad,
Gerda Van Geite
voorzitter

Frédéric Pipelers
Algemeen directeur

Voor eensl uidend afschrift,
Affligem, 17 december 2O2O
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Gerda Van Geite

