
Taksreglement betreffende de prestaties bij overlijden en teraardebestellingen. 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 11/12/2017, heeft het ondervermeld 
reglement goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 14/12/2017 tot 
28/12/2017 en ligt ter inzage bij de Dienst der Gemeentetaksen van het Gemeentebestuur 
van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 
13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2018 een belasting vastgesteld op de prestaties 
van de gemeente bij overlijden op haar grondgebied en teraardebestellingen op de 
gemeentelijke begraafplaats. 
 
Artikel 2. 
De aanslagvoeten van de belasting worden als volgt vastgesteld: 
 
Voor de niet in Sint-Lambrechts-Woluwe gedomicilieerde personen op het ogenblik van het 
overlijden:  
 
Voor de administratieve formaliteiten voor ieder overlijden op het grondgebied van de 
gemeente: 200 EUR. 
 
Voor de prestaties verricht voor een lijkstoet die op de gemeentelijke begraafplaats aankomt 
buiten de normale openingsuren of op een andere dag dan voorzien maar binnen de 
normale uren: 150 EUR. 
 
Per dag voor een lijk ondergebracht in het lijkenhuis van de gemeentelijke begraafplaats: 
100 EUR per dag. 
 
Voor de in Sint-Lambrechts-Woluwe gedomicilieerde personen op het ogenblik van het 
overlijden:  
 
Voor de administratieve formaliteiten voor ieder overlijden op het grondgebied van de 
gemeente: 78 EUR. 
 
Voor de prestaties verricht voor een lijkstoet die op de gemeentelijke begraafplaats aankomt 
buiten de normale openingsuren of op een andere dag dan voorzien maar binnen de 
normale uren: 52 EUR. 
 
Voor een lijk ondergebracht in het lijkenhuis van de gemeentelijke begraafplaats: 26 EUR per 
dag. 
 
Artikel 3. 
De taks is verschuldigd door de erfgenamen of de rechthebbenden van de overledene. 
 
Artikel 4. 
Geven geen aanleiding tot het innen van de belasting, de prestaties bij overlijden of 
teraardebestelling van: 
- oorlogsinvaliden waarvan het invaliditeitspercentage minstens 50 % bereikt en die hierdoor 

houder zijn van een titel op pensioen ten laste van de Schatkist; 
- onvermogenden. Het onvermogen wordt erkend door het voorleggen van een bewijs 

verstrekt door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn; 
- kinderen van minder dan zes maanden oud, doodgeborenen of overleden foetussen; 



- personen die hun lichaam aan de wetenschap geschonken hebben. 
 
Artikel 5. 
De belasting zal contant worden betaald aan de gemeenteontvanger of zijn aangestelde. 
 
Artikel 6. 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en 
is ze onmiddellijk eisbaar. 
In dat geval ontvangt de belastingplichtige zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening 
zal hem onmiddellijk meegedeeld worden. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de 
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen.  
 
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 7. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting 
op de inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 8. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed 
bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen 
de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de 
verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die 
voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij 
uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de 
datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, 
minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting 
minstens 7 kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van 
burgemeester en schepenen.  
 
 

 

 


