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STAD MECHELEN
INDIRECTE BELASTING OP DE LIJK- EN ASBEZORGING
VAN PERSONEN VREEMD AAN DE GEMEENTE.
Vergadering van 25 maart 2014
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaande reglement van 26 november
2013.
BESLUIT:
Artikel 1 - Met ingang van heden, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt
een indirecte belasting geheven op de teraardebestelling op de begraafplaatsen
van de stad, de bijzetting in het stedelijk columbarium van as of de verstrooiing
van as op begraafplaatsen van de stad van personen, overleden buiten het
grondgebied van de stad en die in de stad noch hun wettige woonst, noch hun
hoofdverblijfplaats hebben.
Artikel 2 - De belasting wordt vastgesteld op 370,00 euro per in artikel 1 vermeld belastbaar
feit en is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 3 - De belasting is niet toepasselijk voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

gesneuvelde militairen;
personen overleden wegens hun verzetsdaden tegen de vijand;
door de vijand ter dood gebrachte personen;
personen overleden naar aanleiding van hun ontvoering of gevangenhouding
door de vijand;
de in krijgsgevangenschap overleden militairen;
de oud-strijders en gelijkgestelden 1914-1918;
de oorlogsinvaliden 1940-1945, houders van een pensioenbewijs ten
bezware van de schatkist, met tenminste 50 % invaliditeit;
de E.U. ambtenaren die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van
inschrijving in de stedelijke registers en die werkelijk in de stad verblijven,
worden, voor de toepassing van de huidige reglementering, gelijkgesteld met
personen die in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn;
personen die vanaf hun 20ste levensjaar tenminste 25 jaar ingeschreven
waren in de bevolkingsregisters van de stad Mechelen;

Artikel 4 - De belasting wordt geheven op het ogenblik dat de lijk- of asbezorging
plaatsvindt.
Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit de afgifte van een kwijting
waarop het belastingbedrag vermeld is of van een ander ontvangstbewijs.
Artikel 5 - De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
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Artikel 6 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
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