
 
 
 
 

GEMEENTE BRECHT   PROVINCIE ANTWERPEN 
 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
donderdag 10 oktober 2013 

 
Aanwezig : 
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen 
Meeusen V., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., Geysen K., Van De 
Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van 
Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts 
L. - Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
Wouters J. - Secretaris 
Verontschuldigd : 
 
 
16 Belastingreglement op ontgravingen 
 Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente ; 

 
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de invorderingen en de 
geschillen inzake gemeentelijke belastingen ; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een passende toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT :  29 stemmen voor 
 
Art. 1: Met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een 
belasting geheven op de ontgravingen. 
 
Art. 2: De belasting wordt vastgesteld op € 125 per ontgraving. Worden 
eveneens als een ontgraving beschouwd en bijgevolg aan dezelfde belasting 
onderworpen, het overbrengen van een op het gemeentelijk kerkhof 
geplaatste asurne naar een geconcedeerde nis in een columbarium of 
urnenveld en het wegnemen van een urne uit het columbarium of urnenveld. 
 
Art. 3: De belasting wordt niet geëist voor : 
a) de ontgravingen die op bevel van de rechterlijke overheid uitgevoerd 

worden. 
b) de ontgravingen van voor het vaderland gevallen militairen en burgers. 
 
Art. 4: Vooraleer de ontgraving plaats heeft, is de aanvrager verplicht de 
belasting te betalen tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk verzoek 
van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet getoond worden.  
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een 
kohierbelasting geheven.  
 
Art. 5:  De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van 
de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet 
van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van gemeentebelastingen en mogelijke latere 
wijzigingen. 
 



 
 
 
 
 
Art. 6: Deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid worden 
toegezonden. 
 
 

 
 
 
 
Namens de gemeenteraad 
 
get. Wouters J.  get. Aerts L. 
Secretaris  Burgemeester-Voorzitter 
 
Voor eensluidend uittreksel 
 
 
 
 
Jef Wouters  Luc Aerts 
Secretaris   Burgemeester 
 
 
 


