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Besluit - Raad van 17/12/2018

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre-Burgemeester, M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL
KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins;
Schepenen; Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID,
M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr.
VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. DEBAETS,
Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr.
DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS,
M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, M. dhr. TALBI, M. dhr. DE LILLE,
Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. FRELINX, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN
BORRE, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Belastingreglement.- Belasting betreffende de overlijdens en de opgravingen.- Dienstjaren 2019
tot 2024 inbegrepen.

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de ordonnantie van 03 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 en
opgravingen te belasten teneinde zich aanvullende inkomsten te verschaffen ter financiering van de uitgaven van
algemeen nut waaraan de gemeente het hoofd dient hoofd te bieden;

Overwegende dat de gemeenten onder meer de bevoegdheid hebben te waken over de openbare hygiëne; dat het in dit
opzicht toelaatbaar is de burgers te laten bijdragen in de kosten verbonden aan de overlijdens en de opgravingen;

BESLUIT :

I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
---------------------------------------------------------------------
Artikel één.-. Er wordt voor de dienstjaren 2019 tot 2024 inbegrepen een belasting gevestigd voor de administratieve
kosten met betrekking tot elk overlijden dat plaats vond op het grondgebied van de Stad Brussel evenals op de
opgravingen.

II. BELASTINGPLICHTIGE
--------------------------------------------------
Artikel 2.-. De belasting is verschuldigd door de persoon die het overlijden aangeeft bij het Gemeentebestuur of de
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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:
- 1.000,00 EUR voor elke opgraving in volle grond of grafkelder;

IV. VRIJSTELLINGEN
--------------------------------------
Artikel 5.-. Worden van de belasting 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.
- de overlijdens van doodgeboren kinderen en kinderen onder de leeftijd van één jaar.

V. INVORDERING EN GESCHILLEN
------------------------------------------------------------
Artikel 6.-. Onderhavige belasting is contant betaalbaar op het ogenblik van de overlijdensverklaring of van de
opgraving.

Artikel 7.-. De invordering en de beslechting van geschillen met betrekking tot onderhavige belasting geschieden
overeenkomstig de beschikkingen van 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 ;

VI. AANVANG VAN DE TOEPASSING
--------------------------------------------------------
Artikel 8.- Huidig reglement annuleert en vervangt op 1 januari 2019 het reglement van de belasting betreffende het
lijkenvervoer en de opgravingen goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van 05/02/2018.

Aldus beraadslaagd in zitting van 17/12/2018

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

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)

Bijlagen:
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