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INDIRECTE BELASTING OP DE OPGRAVING VAN LIJKEN EN OP HET OPENEN EN
SLUITEN VAN GRAFKELDERS OP DE STEDELIJKE BEGRAAFPLAATSEN.
Vergadering van 26 november 2013
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 hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 15 december
2009.
BESLUIT:
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december
2019, worden volgende belastingbedragen voor de opgraving van lijken en op
het openen en sluiten van grafkelders, urnenkelders en geconcedeerde nissen
op de stedelijke begraafplaatsen vastgesteld :
-

200,00 euro per opgraving van een gecremeerd lichaam;
500,00 euro per opgraving van een niet-gecremeerd lichaam;
75,00 euro voor het openen en het sluiten van een grafkelder, urnenkelder
en geconcedeerde nis.

Indien voor het opgraven van lijken en voor het openen en sluiten van
grafkelders, urnenkelders en geconcedeerde nissen op de stedelijke
begraafplaatsen de tussenkomst vereist is van een gespecialiseerde of
particuliere onderneming zal de aan de stad gefactureerde kostprijs aan de
belastingplichtige doorgerekend worden, vermeerderd met 13,00 euro voor de
administratiekosten.
Artikel 2 - Zijn vrijgesteld van de belasting:
a) opgravingen op bevel van de gerechtelijke overheden;
b) de opgravingen naar aanleiding van de bestemmingsverandering van de
begraafplaats;
c) de opgravingen van de voor het vaderland gevallen militairen en burgers.
Artikel 3 - Deze belasting is contant eisbaar op het ogenblik dat het belastbaar feit zich
voordoet en is verschuldigd door de aanvrager.
Een bedrag gelijk aan de belasting, vastgesteld in onderhavig reglement, wordt
vooraf in bewaring gegeven bij de financieel beheerder of zijn afgevaardigde
tegen aflevering van een ontvangstbewijs; het wordt van ambtswege als een
verworven contantbelasting geboekt op het ogenblik dat de belasting eisbaar
wordt.
Artikel 4 - 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.
Artikel 5 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
De Secretaris,
(get.) Erik Laga

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
De Voorzitter,
(get.) Christiaan Backx

