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GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Marc Vande Weyer, Voorzitter van de Raad ;
Christian Lamouline, Burgemeester ;
Yonnec Polet, Katia Van den Broucke, Said Chibani, Ali Bel-Housseïne, Thibault Wauthier,
Sabrina Djerroud, Gladys Kazadi, Schepenen ;
Michaël Vander Mynsbrugge, Agnès Vanden Bremt, Vincent Riga, Pierre Tempelhof, Maude Van
Gyseghem, Laure De Leener, Laila Bougmar, Geoffrey Van Hecke, Vincent Lurquin, Fatiha Rezki,
Patrick Issenghe, Marc Hermans, Chantal Duboccage, Regine Heijvaert, Abdallah Jouglaf, Nathalie
Mayor, Benjamin Vanhoeke, Alain Wauters, Gemeenteraadsleden ;
Jean-François Culot, Voorzitter van het OCMW ;
Philippe Rossignol, Gemeentesecretaris.

Zitting van 16.12.21

#Onderwerp : Belasting op het lijkenvervoer - hernieuwing en wijzigingen #

Openbare zitting

FINANCIËLE ZAKEN

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 13 december 2018 betreffende de belasting op het
lijkenvervoer, uitvoerbaar geworden op 6 februari 2019, voor een termijn verstrijkend 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. - Belastinggrondslag
 
Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2021 tot en met 2024 een belasting geheven op het lijkenvervoer. Onder
lijkenvervoer verstaat men het transport van lichamen die plaats vinden op het grondgebied van de gemeente
of die de gemeente verlaten.
 
HOOFDSTUK II. - Belastingplichtigen
 
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de familie, de erfgenamen of de rechthebbenden.
 
Artikel 3
Worden van de belasting vrijgesteld:
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de doortocht in de gemeente van een lichaam of een lichaam dat toekomt van een andere gemeente,
maar met de begraafplaats van Sint-Agatha-Berchem als eindbestemming;

de lijken aan de wetenschappelijke diensten van een universiteit geschonken, worden door de
bevoegde universiteitsdiensten weggehaald bij middel van een lijkwagen van de universiteit;

het vervoer van de lijken van behoeftigenpersonen, op vertoon van een attest van behoeftigheid,
opgesteld door een O.C.M.W.

Deze vrijstellingen worden ambtshalve toegekend, op voorwaarde dat er behoorlijk gestaafde documenten
kunnen voorgelegd worden.
 
HOOFDSTUK III. - Berekening van de belasting
 
Artikel 4
De belasting bedraagt €173,58 per vervoer. Dit bedrag zal verhoogd worden de eerste januari van elk jaar
met een aanslagvoet van 2%:

2022: €173,58
2023: €177,05
2024: €180,59

Artikel 5
De aanslagvoet, vermeld onder artikel 4, wordt verdubbeld voor de prestaties die plaats vinden op een
zondag of op een wettelijke feestdag. Indien de feestdag de zondag onmiddellijk volgt of voorafgaat, is het
normale tarief van toepassing.
 
HOOFDSTUK IV. - De inning en de bezwaren
 
Artikel 6
Deze belasting wordt contant betaalbaar in handen van de Gemeenteontvanger of van zijn gelastigde, die er
kwijting van geeft, en dit op het ogenblik van de samenstelling van een overlijdensdossier. De invordering
en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
HOOFDSTUK V. - Diverse bepalingen
 
Artikel 7
Onderhavige beraadslaging treedt in voege op 1 januari 2022.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 18 positieve stemmen, 5 negatieve stemmen, 4 onthoudingen.
Nee : Maude Van Gyseghem, Laure De Leener, Vincent Lurquin, Regine Heijvaert, Nathalie Mayor.
Onthoudingen : Michaël Vander Mynsbrugge, Pierre Tempelhof, Geoffrey Van Hecke, Chantal Duboccage.

2 bijlagen
20211124 - Ltr CBE Motivation taux indexation taxe CC211216.pdf, Taxe transports funèbres 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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