
Financiën - Belasting op het lijkenvervoer en het plaatsen van zegels - Reglement - 

Wijzigingen. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet; 

 

Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet:  

 

Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt 

opgelegd aan de gemeenten;  

 

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 

inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

 

Overwegende de permanente wil om de geest van administratieve vereenvoudiging te promoten, 

alsook van de bevordering van het vervullen van online-formaliteiten en van algemene 

toegankelijkheid tot de afgifte van administratieve documenten; 

 
Gelet op het belastingreglement op het lijkenvervoer en het plaatsen van zegels, gestemd door de 

gemeenteraad van 10 februari 2015; 

 

Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de gemeente 

Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en 

beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en 

overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om rekening te 

houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het gegronde streven naar 

een evenwichtige verdeling van de belastingdruk; 

 

BESLIST: 

 

Het belastingreglement op het lijkenvervoer en het plaatsen van zegels te hernieuwen: 

 

 

Artikel 1.  

Er wordt, van 01/01/2020 tot 31/12/2025 een belasting gevestigd op het lijkenvervoer en de 

sluiting van de doodskisten.  

  

Artikel 2.  

De belasting is verschuldigd door de persoon die, met het gemeentebestuur, de modaliteiten 

van de begrafenis regelt.  

  

  

 



Artikel 3.  

Een belasting van 1.000,00 € moet worden betaald bij elk vervoer dat na 15u30 en na 13u op 

vrijdag op het gemeentelijk kerkhof aankomt.  

  

Artikel 4.  

De belasting op de sluiting van de doodskisten is betaalbaar voor alle personen overleden op 

het grondgebied van de gemeente.  

Deze belasting is vastgesteld op 150,00 € en zal aanleiding geven tot de afgifte van een 

betalingsbewijs op het ogenblik van de sluiting van de doodskist.  

Deze belasting is niet verschuldigd bij het organiseren van de lijkbezorging van behoeftige 

personen.   

  

Artikel 5.  

De belastingen zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de afhandeling van de modaliteiten 

voor de begrafenis, in handen van de gemeenteontvanger, zijn aangestelden of de regelmatig 

daartoe aangeduide beambten.  

  

Artikel 6.  

De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, 

die als administratieve overheid beslecht.  

Om ontvankelijk te zijn, moeten de bezwaren schriftelijk gedaan worden, met redenen 

omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen de drie maanden vanaf de 

datum van contante betaling.  

  

 


