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Aanweziqen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Éline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen

Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
ChristelVan Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana

Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie

Schoonbaeri, Hans Veibeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly

Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, llse De Beuckelaer, lvan Flebus, Gemeenteraadsleden

Tinne Rombouts, Algemeen Directeur wnd.
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Belastingsreglement op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente -

GR120201174

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van22 december 2017 - artikel4l.
Wet van i 8 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met oog op de

bevordering van alternatieve vormen van geschillen oplossing.
Het decreel op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 en latere wijzigingen'

Het besluit van de Máamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van de

begraafplaatsen en crematoria en latere wijzigingen'
Djomzendbrief 8A-2006/03 van 1010312006 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari

2OO4 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen'

Het poiitieregtemeni op de begraafpiaatsen, goedgekeur! !n de gemeenteraad van 28 juni 2007 '

Het i.ruishouáelijk regËment op de gemeenteiiike begraafplaatsen, goedgekeurd in de gemeenteraad van

12 december2019.

Historiek
ilGraadsbeslissing van 13 februari 2O2O over het belastingsreglement op de lijk- en asbezorging

van personen vreemd aan de gemeente.

Motivatie
Reker*'g houdend met de financiële toestand van de gemeente wordt een belasting op de lijk- en

asbezorging van personen vreemd aan de gemeente voorgesteld.
Het aanál ftaatsèn op de gemeentelijke begraafplaatsen is beperkt. Het is verantwoord om niet-inwoners

van de gemeente geónt, dÉ om persoonlijke redenen toch op een gemeentelijke begraafplaats van

Brecht Segraven wensen te worden, te onderwerpen aan een taks. Het is gerechtvaardigd om niet-

inwoners die in het verleden geruime tijd in Brecht hebben gewoond, vrij te stellen van deze taks omdat

zij toen hebben bijgedragen àan de ontwit<keting van de gemeentelijke infrastructuur door het betalen van

aanvullende personenbelasting en onroerende voorhetfing.
De diensten van het Agentscháp binnenlands bestuur bezorgden op 28 september 2020 hun

opmerkingen op het reglement gestemd in zitting van februari. Deze beslissing dienst om de

térortrom'ingen weg te-werken. Het gaat om helvervangen van de woorden 'retributie' door'belasting' in

enkele artikólen. tnàrtit<et 6 was spràt<e van een betaling via factuur. Dit is bij een belasting niet mogelijk

en wordt dus vervangen door een kohierbelasting. Verder werd het volledige artikel 7 'niet-betaling'

herschreven naar een niet-betaling van een belasting in plaats van een retributie.
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Stemminq:
Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte_ Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, patrick Van Assche, K1s Kenis,
Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, LuiTorfs, Ben Van Riei, Marianne Van den
Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert
Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, lvan Flebus), I
stem tegen (llse De Beuckelaer)

Besluit
Artikel I Termijn
Vanaf heden tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op de lijk- en asbezorging vanpersonen vreemd aan de gemeente.
AÉikel2 Definitie
onder lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente moet worden verstaan een begraving,
een bijzetting van asurne of een asverstrooiing van persoien overleden buiten het grondgebied va-n de "gemeente Brecht en die op het ogenblik van overlijden niet zijn ingeschreven in de-bevol[ingsregisters
van de gemeente Brecht.
Artikel 3 Toepassingsgebied
De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel4 Tarief
De belasting wordt vastgesteld op 500 euro.
AÉikel 5 Vriistellinqen
De belasting is niet verschuldigd voor de lijk- en asbezorging van personen die minstens 20 jaar
i1o9_sc.nrw9n geweest zijn in de bevolkingsregisters van-de-gemeente Brecht.
Artikel 6 Wijze van betating

.De 
belasting wordt bij.de aanvraag contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Wanneer een contantbetaling niet mogelijk is, wordt oé oetaóting een kohierbelaËting.
Artikel 7 Niet-betaling
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgênde, aanmaning wordt telkens een kost van
20,00 euro aangerekend voor de verzending.
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning
gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost van 2ó,00 euro aangerekend.
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen,
kan de financieel directeur overgaan tot opmaàk van een dwaigschrift met het oog op O"t"t<eninlg door'
een gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangsJhrift wordt een kosi van 30,00 euio
aangerekend.
AÉikel8 Toezicht
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid.
AÉikel 9 Voorgaand reglement
Dit reglement vervangt het belastingsreglement op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan degemeente goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 fábruari 2020.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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