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FINANCIËN - BELASTING- EN RETRIBUTIEREGLEMENTEN - Belasting op
grondvergunningen op de begraafplaatsen - goedkeuring.
De Raad,
Aanleiding en doel
De belastingreglementen dienen opnieuw vastgesteld te worden voor de aanslagjaren 2014 tot en met
2019.
Juridische gronden
Artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Het gemeentedecreet;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Externe adviezen
- Advies Dienst Burger:
Motivatie voor de afschaffing van de familiegrafkelders:
TD/UD meldde dat er op de begraafplaatsen geen plaats meer beschikbaar is voor familiegrafkelders. Dit
werd in overleg met OW opgelost door 2 plaatsen 50-jarige concessies samen te voegen voor een
grafkelder voor 4 personen. TD/OW wees er op dat er niet altijd voldoende plaats is op de begraafplaats
om dit te realiseren, stelde de vraag wat te doen bij een grafkelder voor 6 of 8 personen en stelt op basis
hiervan voor om familiegrafkelders af te schaffen.
Door een familiegrafkelder wordt een grote plaats op de begraafplaats voor lange tijd ingenomen en vaak
voor vele jaren vooraleer er nog iemand bij begraven wordt.
Deze mogelijkheid bemoeilijkt het beheer van de begraafplaatsen (plaats, verwaarlozing, …) en zeker de
ontruimingen (reden: lange duur, ev. gemetste). Er is bovendien quasi geen vraag meer naar grafkelders.
Motivatie voor de afschaffing van de 50-jarige concessies:
In overleg tussen de diensten burgerlijke stand, openbare werken en uitvoeringsdienst wordt voorgesteld
in plaats van concessies voor 20 en 50 jaar enkel concessies 20 jaar te voorzien.
- Bij 50-jarige concessies worden de plaatsen gedurende een zeer lange periode ingenomen wat leidt tot

plaatsgebrek en de problematiek van verwaarloosde graven (wat veiligheidsproblemen kan meebrengen
en heel wat werk veroorzaakt voor vaststelling en administratieve opvolging).
- Bij 50-jarige concessies wordt gedurende lange tijd veel plaats ingenomen op de begraafplaats terwijl de
verlenging van een 20-jarige concessie ook toelaat dat een graf gedurende lange tijd behouden blijft.
Verwanten kunnen dan telkens na 20 jaar verlenging vragen (en betalen) en de niet-verlengde graven
kunnen ontruimd worden.
- De ontruiming wordt bemoeilijkt daar het gaat om betonnen kelders.
- Eén concessietermijn laat toe om de plaats op de graafplaatsen efficiënter te gebruiken doordat er niet
op iedere begraafplaats meerdere aparte perken moeten voorzien worden naargelang de termijn zodat er
minder snel plaatsgebrek ontstaat (budgetten voor perkontruimingen werden meer gespreid in de tijd).
- Eén concessietermijn vergemakkelijkt de administratieve opvolging van de concessies.
- Bij dergelijke langdurige concessies is de oorspronkelijke concessiehouder vaak overleden met alle
problemen vandien bij bijzettingen en opzoekingen allerhande (bijv. opzoeken van verwanten).
- Om de mogelijkheid tot begraven van 2 personen samen ook voor begravingen te blijven voorzien,
stellen we voor de mogelijkheid van betonnen koffer 20 jaar voor 2 personen te voorzien. Zo is er de
gelijke behandeling van begraven, columbarium en urnenveld.
- Advies gemeenteraadscommissie financiën en intergemeentelijke samenwerking dd. 9 december 2013.
Advies en motivering
Alle gemeentelijke belastingreglementen van de stad Halle vervallen op het einde van het aanslagjaar
2013. Daartoe dienen zij voor het begin van het aanslagjaar 2014 herstemd te worden, vóór dat hun
geldigheidsduur verstrijkt.
De eventuele aanpassingen die het college van burgemeester en schepenen heeft beslist tijdens de
gesprekken tot de opmaak van het strategisch meerjarenplan zijn verwerkt. Deze zijn ook opgenomen in
het meerjarenplan 2014-2019 om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te
voldoen zoals bepaald in het ministerieel besluit met betrekking tot de invoering van de Beleids- en
Beheerscyclus (BBC).
Om het beheer van de begraafplaatsen te optimaliseren zoals in het Strategisch Meerjarenplan is bepaald
wordt er geadviseerd om de grondconcessies van 50 jaar niet langer toe te passen. Voorstel van tarieven is
dan de volgende:

(in Euro)
Grafrust minimum 10 jaar
Volle grond
Urnenveld
Columbarium
Uitstrooiing
Foetusweide
Concessies 20 jaar
Volle grond 1 plaats
kinderen jonger dan 10 jaar/foetus

tarief heden

Voorstel
nieuwe prijzen

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

500

500
200

Betonnen koffer (2 plaatsen)

1250

Urnenveld
1 plaats
2 plaatsen
kinderen jonger dan 10 jaar/foetus

500
625
200

500
625
200

Columbarium
1 plaats
2 plaatsen
kinderen jonger dan 10 jaar/foetus

500
625
200

500
625
200

Concessies 50 jaar
Grond in zone familiegrafkelders (6,25 m²)

3.125

afgeschaft

Grafkelder of betonnen koffer
2 plaatsen
3 plaatsen

1.250
1.400

afgeschaft
afgeschaft

Urnenveld
1 plaats
2 plaatsen
kinderen jonger dan 10 jaar

1.000
1.250
400

afgeschaft
afgeschaft
afgeschaft

Columbarium
1 plaats
2 plaatsen
kinderen jonger dan 10 jaar

1.000
1.250
400

afgeschaft
afgeschaft
afgeschaft

Verlenging concessies 50 jaar met maximaal 20 jaar
Grafkelder of betonnen koffer
2 plaatsen
3 plaatsen

625
700

Urnenveld
1 plaats
2 plaatsen
kinderen jonger dan 10 jaar/foetus

500
625
200

Columbarium
1 plaats
2 plaatsen
kinderen jonger dan 10 jaar/foetus

500
625
200

Gedenktekens
Afdekplaat columbarium en urneveld inclusief
naamplaatje :
1 plaats
2 plaatsen

160
220

160
220

Naamplaatje herdenkingszuil strooiweide voor 10 jaar

60

60

Sterretje foetusweide

185

Voor niet-inwoners van de stad worden deze prijzen verdrievoudigd
Financieel advies en visum
De belastingen zijn ook opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 om aan de voorwaarden tot het
bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het ministerieel besluit met betrekking
tot de invoering van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).
Met 19 stemmen tegen 1, bij 12 onthoudingen
BESLUIT
Belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Artikel 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op
grondvergunningen op de begraafplaatsen.
Definitie
Aan het Schepencollege wordt machtiging verleend de grafconcessies op de stedelijke begraafplaatsen te
verlenen.
Belastingplichtige
Art. 2. De belastingplichtige is de persoon die de concessie aanvraagt of zijn lastgever.

Tarief
Art. 3. De tarieven worden als volgt vastgesteld:
(in Euro)
Grafrust minimum 10 jaar
Volle grond
Urnenveld
Columbarium
Uitstrooiing
Foetusweide

Tarief
0
0
0
0
0

Concessies 20 jaar
Volle grond 1 plaats
kinderen jonger dan 10 jaar/foetus

500
200

Betonnen koffer (2 plaatsen)

1250

Urnenveld
1 plaats
2 plaatsen
kinderen jonger dan 10 jaar/foetus

500
625
200

Columbarium
1 plaats
2 plaatsen
kinderen jonger dan 10 jaar/foetus

500
625
200

Verlenging concessies 50 jaar met maximaal 20 jaar
Grafkelder of betonnen koffer
2 plaatsen
3 plaatsen

625
700

Urnenveld
1 plaats
2 plaatsen
kinderen jonger dan 10 jaar/foetus

500
625
200

Columbarium
1 plaats
2 plaatsen
kinderen jonger dan 10 jaar/foetus

500
625
200

Gedenktekens
Afdekplaat columbarium en urneveld inclusief
naamplaatje :
1 plaats
2 plaatsen

160
220

Naamplaatje herdenkingszuil strooiweide voor 10 jaar

60

Sterretje foetusweide

185

Voor niet-inwoners van de stad worden deze prijzen verdrievoudigd

Concessies kunnen op vraag van de concessiehouder of zijn nabestaanden tussentijds verlengd worden.
Het tarief zal als volgt berekend worden:
Te betalen bedrag =

Nieuw Concessiebedrag x Y
Totaal aantal jaren nieuwe concessietermijn

Y = aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdt.
Deze berekeningsformule is van toepassing op 50-jarige concessies aangekocht vanaf 13/8/1971.
De altijddurende concessies (eeuwigdurend) zijn sinds de wet van 20 juli 1971 omgezet in concessies
voor 50 jaar en kunnen zonder vergoeding hernieuwd worden.
Uitdovend :
Bij gebruik van de voorkamer van een concessie met grafkelder toegekend volgens de vroegere
wetgeving, moet de bijzetting geschieden in betonnen kisten met twee of drie plaatsen volgens de reeds
bestaande en betaalde concessie voor de voorkamer en het Stadsbestuur zal in deze geen enkele
verantwoordelijkheid opnemen. Vanaf 1 januari 2009 worden geen concessies meer verleend voor een
voorkamer (ook niet als de grond voorzien was).
Vrijstellingen
Art. 4. Voor niet-inwoners van de Stad Halle worden deze prijzen verdrievoudigd behalve voor:
- personen die buiten het grondgebied van de stad overleden zijn maar in haar bevolkingsregister
minstens 10 jaar ingeschreven waren gedurende de 25 jaar laatste jaren;
- zij die voor verzorging of wegens ouderdom bij gebrek aan plaatsruimte in het bejaardentehuis
van de Stad Halle, verplicht werden hun intrek te nemen in een bejaardentehuis of bij een kind
of bloedverwant tot en met de tweede graad buiten de Stad Halle.
Zij worden bij hun overlijden volledig gelijkgesteld met inwoners van de Stad Halle.
Indien een inwoner de stad verlaat na er een vergunning te hebben bekomen, zal er geen opleg
verschuldigd zijn op het ogenblik van zijn bijzetting, noch van die van zijn familieleden voor wie de
vergunning was verleend.
Indien er concessie wordt afgesloten met een Hallenaar of een gelijkgestelde op het ogenblik van het
overlijden, wordt de samenwonende partner eveneens als Hallenaar aangenomen, indien zij een
samenlevingscontract of verklaring van wettelijke samenwoonst afgesloten hebben.
Voor de toepassing van artikel 3 (prijzen der grafconcessies) worden de E.G.-ambtenaren, die ingevolge
hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in de gemeentelijke registers en die werkelijk in
de stad verblijven, gelijkgesteld met de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters. Het
bewijs van verblijf in de stad en de duur ervan zal door de familie moeten geleverd worden.
Wijze van inning
Art. 5. De belasting is na facturatie door de stad betaalbaar door de concessieaanvrager of de
begrafenisondernemer die de concessie aanvraagt. De belasting wordt vereffend door overschrijving op
de bankrekening zoals vermeld op het factuur.
Betaaltermijn
Art. 6. De belasting moet binnen de 30 dagen na de aflevering van het factuur. Bij gebreke aan betaling
binnen deze termijn wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. In het geval van
inkohiering is de betalingstermijn twee maand.
Bezwaarprocedure
Art. 7. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. De
indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van
de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening
ervan.

Bestuurlijk toezicht
Art. 8. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Inwerkingtreding
Art 9. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Gedaan in zitting, datum als hiervoor.
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