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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. OURIAGHLI, Président suppléant; Plaatsvervangende Voorzitter; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre;
Burgemeester; M. dhr. HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL
KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr.
MUTYEBELE, Echevins; Schepenen; Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr.
MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M.
dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. EL
BAKRI, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M.
dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme
mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS, M. dhr. DE BACKER,
Mme mevr. BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST, Mme mevr. MAATI, Conseillers communaux;
Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Belastingreglementen.- Belasting betreffende de overlijdens, de teraardebestellingen en de
opgravingen.-Dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.

De Gemeenteraad,

Gelet op artikelen 41, 162, 170, §4 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, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 12 februari 2015;

Gelet op de financiële toestand van de Stad;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tot het heffen van belastingen ontleent aan artikel 170 §
4 van de Grondwet; dat het haar toekomt in het kader van haar fiscale autonomie om de bases en de grondslag te
bepalen van de belastingen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt in functie van de behoeften waarin zij meent te
moeten voorzien, onder de enige beperking opgelegd door de Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om
de gemeenten te verbieden bepaalde belastingen te heffen; dat onder voorbehoud van de uitzonderingen bepaald door de
wet, de gemeentelijke overheid onder het toezicht van de voogdijoverheid de basis kiest van de belastingen die ze heft;

Overwegende dat zowel de bepaling van de belastbare materie alsook deze van de belastingplichtigen behoort tot de
fiscale autonomie toegekend aan de gemeentelijke overheid; dat zij in deze materie beschikt over een discretionaire
bevoegdheid, die zij uitoefent, rekening houdend met haar specifieke financiële behoeften;

Overwegende dat de Gemeenteraad het nuttig heeft geoordeeld de door dit reglement beoogde overlijdens,
teraardebestellingen en opgravingen te belasten teneinde zich aanvullende inkomsten te verschaffen ter financiering van
de uitgaven van algemeen nut waaraan de gemeente het hoofd dient te bieden;

Overwegende dat niet-inwoners uitgaven voor de stad genereren, met name op het gebied van veiligheid, afvalbeheer en
het gebruik van de infrastructuur, ook al hebben zij niet aan deze uitgaven bijgedragen door middel van de extra
centimes op de belasting op natuurlijke personen; dat het derhalve legitiem is een deel van deze uitgaven te financieren
door middel van een verhoging van het tarief van de belasting op begraafrechten;

Overwegende dat de gemeenten onder meer bevoegd zijn om de openbare hygiëne te verzekeren; dat het in dit verband
toelaatbaar is dat zij de belastingbetalers laten bijdragen in de kosten in verband met sterfgevallen, begrafenissen en
opgravingen;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
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I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
-------------------------------------------------------------------
Artikel 1.- Er wordt voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen een belasting gevestigd voor de administratieve
kosten met betrekking tot elk overlijden dat plaats vond op het grondgebied van de Stad Brussel, op de
teraardebestellingen evenals op de opgravingen.

II. BELASTINGPLICHTIGE
-------------------------------
Artikel 2.- De belasting is verschuldigd door de persoon die het overlijden aangeeft bij het Gemeentebestuur of die de
teraardebestelling of de opgraving aanvraagt;

III. AANSLAGVOET
-------------------------
Artikel 3 - De belasting voor administratieve kosten met betrekking tot elk overlijden dat plaats vond op het
Grondgebied van de Stad Brussel is vastgesteld op 100,00 EUR.

Artikel 4 - De belasting op de opgravingen wordt vastgesteld als volgt:
- 1.150,00 EUR voor elke opgraving in volle grond of grafkelder. De levering van een kist is inbegrepen in de prijs.
- 500,00 EUR voor het opgraven van een urn in volle grond of grafkelder.

Artikel 5 - De belasting voor teraardebestellingsrechten wordt vastgesteld op 750,00 EUR voor elke teraardebestelling
in een concessie van 50 jaar.

Het bedrag van het teraardebestellingsrecht wordt steeds berekend op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik
van de teraardebestelling.

Indien de persoon wiens stoffelijk overschot moet begraven worden, op het ogenblik van zijn overlijden zijn
hoofdverblijfplaats niet op het grondgebied van de Stad Brussel heeft, wordt de belasting voor
teraardebestellingsrechten verschuldigd voor elke teraardebestelling in een concessie (15 jaar en 50 jaar) en wordt het
bedrag van de teraardebestellingsbelasting met 300% verhoogd.

Onder hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de Stad verstaat men, een hoofdverblijf blijkend uit een
ononderbroken inschrijving van minstens één jaar in de bevolkingsregisters, uitgezonderd voor de personen die hiervan
wettelijk worden ontheven.

Deze verhoging is niet verschuldigd voor een persoon die op het ogenblik van zijn overlijden in een instelling of bij een
van zijn kinderen is gedomicilieerd, maar wiens laatste vorige hoofdverblijfplaats zich op het grondgebied van de Stad
Brussel bevond, en voor een persoon die ten minste 20 jaar op het grondgebied van de Stad Brussel heeft gewoond. Zij
is ook niet verschuldigd in geval van een opgraving gevolgd door een teraardebestelling op dezelfde begraafplaats van
de Stad Brussel.

Op voorwaarde dat er ruimte beschikbaar is in de concessie, moet er voor het bijzetten van een bijkomende kist of urn
een teraardebestellingsbelasting van 750,00 EUR betaald worden voor grafkelders en concessies in volle grond.

Voor het bijzetten van een tweede urn in een columbarium van 15 jaar moet er een teraardebestellingsbelasting van
750,00 EUR betaald worden; de eerste urn mag in de cel blijven staan tot het einde van de tweede concessie.
In een columbarium van 50 jaar moet er voor het bijzetten van een tweede urn een teraardebestellingsbelasting van
750,00 EUR worden betaald, zonder dat de oorspronkelijke concessieperiode wordt verlengd.

De verstrooiing van as voor personen die geen woonplaats hebben en niet onderworpen zijn geweest aan de verhoogde
belasting bedoeld in § 5 van dit artikel of die niet op het grondgebied van de Stad Brussel zijn overleden, wordt
aangerekend tegen een prijs van 175,00 EUR..

IV. VRIJSTELLINGEN
----------------------------------------
Artikel 6.-

1) Van de belastingen voor de administratieve kosten en de teraardebestellingsrechten zijn vrijgesteld de doodgeboren
kinderen en kinderen jonger dan 18 jaar die hun hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de Stad Brussel hebben.

2) Van de belasting op opgravingen zijn vrijgesteld de strafrechtelijk gevorderde opgravingen; het stoffelijk overschot
van militairen en burgers gesneuveld voor het Vaderland of opgravingen veroorzaakt door de bestemmingsverandering
van de begravingsperken.
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3) De belasting voor teraardebestellingsrechten van biologisch afbreekbare urnen op het daartoe bestemde perk wordt
met 50% verminderd.

V. INVORDERING EN GESCHILLEN
-----------------------------------------------------------------------
Artikel 7.- Onderhavige belasting is contant betaalbaar op het ogenblik van de overlijdensverklaring, van de
teraardebestelling of van de opgraving.

Artikel 8. - De inning en de geschillen betreffende deze belasting worden geregeld door de bepalingen van de
ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vaststelling, de inning en de geschillen inzake gemeentelijke belastingen,
zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 12 februari 2015.

VI. AANVANG VAN DE TOEPASSING
----------------------------------
Artikel 9.- Onderhavig reglement treedt in werking op 1 july 2022. Huidig reglement vervangt bij ingang van het
aanslagjaar 2022 het reglement van de belasting betreffende de overlijdens en de opgravingen, goedgekeurd in zitting
van de Gemeenteraad op 22/11/2021.

Aldus beraadslaagd in zitting van 25/04/2022

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

Le Président suppléant,
De Plaatsvrvangende Voorzitter,
Mohamed Ouriaghli (s)

Bijlagen:
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