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Titel 

Agendapunt:  Retributie op as- en lijkbezorging van personen vreemd aan de 

gemeente: 2020-2025 

  

Toelichting 

 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 

periode. De retributie op as- en lijkbezorging van personen vreemd aan de 

gemeente wordt verlengd in de komende legislatuur. 

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Gemeenteraadsbeslissing 20 februari 2018 

 

Feiten en context 

In 2002 werd de bevoegdheid voor de begraafplaatsen en de lijkbezorging aan de 

gewesten overgedragen (artikel 4 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende 

overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen). 

In Vlaanderen werd die overdracht vertaald in het decreet van 16 januari 2004 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging. Dat decreet regelt de inrichting van de 

gemeentelijke begraafplaatsen en de rol van de gemeenten bij de lijkbezorging van 

hun inwoners. 

Voor het lijkenvervoer blijven artikel 15 van de wet van 20 juli 1971 en de wet van 28 

januari 1975 van toepassing. 

 

Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 
• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 
41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  

• Artikel 15 Wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
• Wet van 28 januari 1975 betreffende de gemeentebelastingen op het 
lijkenvervoer 

• Decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
• Omzendbrief BB 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het 
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en 

uitvoeringsbesluiten 

 

Argumentatie 

De financiële toestand vereist dat er een retributie op de as en lijkbezorging van 

personen vreemd aan de gemeente wordt geheven. 

 

Financiële gevolgen 

Financiële gevolgen voorzien  2025A2-5 

 

Besluit 

 



Artikel 1 - Retributieplichtige en inning 

Voor een periode die aanvangt op 01.01.2020 tot en  eindigt op 31.12.2025 wordt 

een retributie geheven op de as- en lijkbezorging van personen vreemd aan de 

gemeente. 

 

De natuurlijke persoon die als laatst gekende verblijfplaats in het rijksregister een 

adres buiten Hemiksem heeft genoteerd, of diens erfgenaam die een aanvraag 

indient tot 

- de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen; 

- de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium-urnenveld   

- de uitstrooiing van veraste stoffelijke lichamen 

 

De retributie wordt ingevorderd via factuur. 

 

Artikel 2 - Bedrag 

De retributie wordt vastgesteld op 300 EURO per begraving, verstrooiing of bijzetting 

in een columbarium of urnenveld en is verschuldigd door de persoon die de 

begraving, uitstrooiing of bijzetting in een columbarium of urnenveld aanvraagt. 

 

Artikel 3 - Vrijstelling 

De retributie wordt niet geëist : 

1)voor de begraving, de verstrooiing of bijzetting in een columbarium of urnenveld 

van voor het vaderland gevallen militairen of burgers. 

2)Voor de begraving, verstrooiing of bijzetting in een columbarium of  unrnenveld van 

personen, gewezen inwoners van de gemeente, die hun woonplaats rechtstreeks 

hebben overgebracht naar een andere gemeente, met het oog op hun verzorging, 

hetzij in een instelling (woonzorgcentrum of serviceflat), hetzij bij familieleden. Elke 

aanvraag tot vrijstelling van belasting bij toepassing van dit punt zal door het college 

van burgemeester en schepenen beoordeeld worden. Elk dienstig bewijs ter zake 

wordt toegelaten. 

 

Artikel 4 - bezwaar 

De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het college van 

burgemeester en schepenen.  

 

Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger 

•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 

belastingen@hemiksem.be 

 

Artikel 5- Toezicht houdende overheid 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017. 

 

 

Opmerkingen algemeen directeur 

 

 


