GEMEENTE GRIMBERGEN.
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2007
ONDERWERP:

Belasting op begraving en bijzetting zonder
concessie, uitstrooiing op de strooiweide.
Dienstjaren 2008–2013.

Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2008-2013 een belasting gevestigd op
begraving en bijzetting zonder concessie, uitstrooiing op de
strooiweide.
Artikel 2 - Tarief
De vergoeding wordt vastgesteld op:
1. gewone begraving in volle grond (10 jaar);
2. bijzetting in een columbarium (10 jaar);
3. gewone begraving op het urnenveld (10 jaar);
4. uitstrooiing op de strooiweide.
Worden niet beoogd:
a) inwoners van de gemeente Grimbergen;
b) personen die gedurende minstens 25 jaar in het bevolkingsof vreemdelingenregister waren ingeschreven en die ten hoogste
gedurende 5 jaar niet langer ingeschreven zijn in deze registers;
c) personen die in de bevolkingsregisters waren ingeschreven maar
die werden overgebracht naar een rust- of herstellingsoord ten
gevolge waarvan zij niet langer ingeschreven zijn in
bovenvermelde registers. De nodige bewijsstukken dienen door de
aanvragers voorgelegd te worden.
Artikel 3
Personen die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van
inschrijving in de gemeentelijke registers en die werkelijk in de
gemeente verblijven worden voor de toepassing van onderhavig
reglement gelijkgesteld met de personen die ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters. Het bewijs van verblijf in de gemeente moet
voorgelegd worden.
Artikel 4 - belastingplichtigen
De belasting is verschuldigd door de personen die de begraving,
bijzetting in een columbarium of uitstrooiing van de as vragen.
Artikel 5
De belasting wordt vastgesteld op:
- € 750,00 per begraving;
- € 750,00 per bijzetting;
- € 50,00 voor uitstrooiing van de as.
Artikel 6 - wijze van invordering
De belasting wordt contant ingevorderd op het ogenblik van de
aanvraag tot begraving, bijzetting of uitstrooiing van de as.
Artikel 7 - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement inzake al de
gemeentelijke belastingen is op onderhavige belasting van

toepassing, in zoverre daarvan niet wordt afgeweken door voorgaande
bijzondere bepalingen.

