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Zitting van 16.12.21

#Onderwerp : Retributie voor het gebruik van wachtkelders en voor het openen van een grafkelder -
hernieuwing en wijzigingen #

Openbare zitting

FINANCIËLE ZAKEN

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 augustus 2009 betreffende het algemeen reglement
betreffende de invordering inzake gemeenteretributies;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 13 december 2018 betreffende de retributie op het
gebruik van wachtkelders en op het openen van grafkelders, uitvoerbaar geworden op 6 februari 2019, voor
een termijn vervallend op 31 december 2021;
Overwegende het verslag van de Gemeenteontvanger van 24 november 2021 waarbij de keuze van een
jaarlijkse belastingindexatie van 2% werd gemotiveerd;
Gelet op de financiële situatie van de gemeente en aangezien een budgettair evenwicht gewaarborgd moet
worden;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLUIT wat volgt:
 
HOOFDSTUK I. - Retributiegrondslag
 
Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2022 tot en met 2024 een retributie geheven op het gebruik van wachtkelders
en op het openen van grafkelders.
 
HOOFDSTUK II. - Retributieplichtigen
 
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de familie, de erfgenamen of de rechthebbenden.
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HOOFDSTUK III. - Berekening van de retributie
 
A. Gebruik van wachtkelders
 
Artikel 3
Het tarief van de retributie wordt vastgesteld op €117,41 per kwartaal voor het gebruik van een vak van de
wachtkelder. Elk begonnen kwartaal is geheel verschuldigd. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste
januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €117,41
2023: €119,76
2024: €122,16

Artikel 4
De retributie wordt verdubbeld wanneer het verblijf verlengd wordt boven drie maanden, zelfs met speciale
toelating. De retributie wordt drie- of vierdubbel aangerekend voor een derde of een vierde periode. De
verhoging stijgt zo verder naargelang het aantal kwartalen.
 
B. Openen van grafkelders
 
Artikel 5
Het bedrag voor het openen van een grafkelder is vastgesteld op €197,77. Dit bedrag zal geïndexeerd
worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 2%:

2022: €197,77
2023: €201,73
2024: €205,76

HOOFDSTUK IV. - De inning en de bezwaren
 
Artikel 6
De retributie wordt contant geïnd. De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de
bepalingen van het algemeen gemeentelijk reglement ter zake.
 
Artikel 7
Onderhavige beraadslaging treedt in voege op 1 januari 2022.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.

2 bijlagen
20211124 - Ltr CBE Motivation taux indexation taxe CC211216.pdf, Redevance caveaux d'attente 2022-
2024.pdf

• 
• 
• 

• 
• 
• 
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris, 
(g) Philippe Rossignol  

De Voorzitter van de Raad,  
(g) Marc Vande Weyer

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 20 december 2021

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

Philippe Rossignol  

De Burgemeester,

Christian Lamouline
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