GEMEENTE UKKEL
Belastingreglement op de verzegeling van doodskisten - Invoering
Datum van de beraadslaging van de Gemeenteraad: 20 december 2012
REGLEMENT
Artikel 1:
Er wordt van 1 januari 2013 tot 31 december 2019 een belasting ingevoerd op de
verzegeling van doodskisten.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het
overlijden bij het gemeentebestuur komt aangeven.
De belasting is verschuldigd op het ogenblik van de overlijdensaangifte.
Artikel 3:
In het onderhavige reglement wordt verstaan onder verzegeling van doodskisten: het
afsluiten van de doodskist met was op het ogenblik van het kisten.
De verzegeling gebeurt door een beëdigd gemeenteambtenaar die speciaal hiervoor werd
aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4:
De belasting bedraagt € 100 (Tarief 1) per verzegeling.
Het bedrag van de belasting wordt verdubbeld (Tarief 2) indien de verzegeling
aangebracht moet worden op verzoek van de belastingplichtige:
- van maandag tot vrijdag voor 8 uur 's morgens of na 16.30 uur;
- op zaterdag, zondag en op feestdagen.
Artikel 5:
De belasting is niet verschuldigd voor overleden personen die behoeftig waren of die
gevonden werden op het grondgebied van de gemeente Ukkel.
De behoeftigheid moet aangetoond worden door een attest van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn van de woonplaats of door elk ander bewijsstuk.

Artikel 6:
De belasting moet contant betaald worden.
Artikel 7:
De regels rond invorderingen, moratoire interesten, vervolgingen, voorrechten, wettelijke
hypotheken en verjaringen inzake Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van toepassing
op deze belasting.
Artikel 8:
De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en schepenen van Ukkel.
Het gemotiveerd bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en dit, op straffe van verval,
binnen de zes maanden die volgen op de datum van de contante inning van de belasting.
Artikel 9:
De bedragen in het onderhavige reglement worden op 1 januari van elk jaar verhoogd met
3%.
Vervaldag
1 januari 2013
1 januari 2014
1 januari 2015
1 januari 2016
1 januari 2017
1 januari 2018
1 januari 2019

Tarief 1
€ 100
€ 103
€ 106,09
€ 109,27
€ 112,55
€ 115,93
€ 119,41

Artikel 10:
Het onderhavige reglement wordt van kracht op 1 januari 2013.

Tarief 2
€ 200
€ 206
€ 212,18
€ 218,55
€ 225,11
€ 231,86
€ 238,82

