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Brusselse gemeenten - Taks op overlijden aan niet-Brusselse Vlamingen
In het programma ‘De Inspecteur’ op Radio 2 vertelde presentatrice Iris Van Hoof over
de taks die ze moest betalen na de dood van haar vader begin januari 2022. “Het kostte
mij 222 euro om een lichaam van Sint-Lambrechts-Woluwe naar Vlaanderen te krijgen.
Het is een harde klap op een sowieso al triest moment”, zei de presentatrice boos.
“Mocht je nu nog betalen voor dienstverlening. Maar blijkbaar is het vooral een
administratieve formaliteit en moet iemand gewoon een stempel op een document
zetten. In mijn ogen is het mensen op een triest moment te pakken krijgen om geld te
verdienen.” “De taks zou een overblijfsel zijn uit de tijd dat een ambtenaar van de
gemeente papieren moest afgeven of zegels op de doodskist moest plaatsen, maar dat is
niet meer van toepassing omdat er geen verbod is om de kist achteraf te openen”,
vertelt een begrafenisondernemer. “Tegenwoordig gebeurt door corona ook alles
digitaal”. Elke gemeente van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest beslist er zelfstandig
over. Diezelfde taks is al lang afgeschaft in Vlaanderen en Wallonië.
De problematiek is al langer bekend. Ook in 2020 haalde die overlijdenstaks het nieuws.
Toen bestond die in alle gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest,
uitgezonderd twee. In Jette lag die met 220 euro per overledene het hoogst, waar
uitgerekend het UZ Brussel gelegen is en dus ook veel niet-Brusselse Vlamingen uit
Vlaams-Brabant overlijden. In 2019 stierven in totaal 825 patiënten in het UZ Brussel.
De onrechtvaardige en absurde taks levert een Brusselse gemeente als Jette veel
inkomsten op. De Uitvaartunie Vlaanderen drong er ook in 2020 al op aan “deze
verdoken belasting” af te schaffen waar geen enkele tegenprestatie tegenover staat.
“Zolang die taks niet betaald is, mogen we het lichaam van de overledene bovendien niet
vervoeren uit het gewest. Vaak wil dat zeggen dat de familie en vrienden daardoor langer
moeten wachten om afscheid te kunnen nemen. We willen dat de gemeenten die taksen
afschaffen, dat zou het leven zoveel makkelijker maken. Zeker ook voor de
nabestaanden”, klonk het toen.
1.

Acht de minister het aanvaardbaar dat Brusselse gemeenten die taks opleggen aan
inwoners van het Vlaamse Gewest en blijkbaar zelfs het vervoer van het lijk naar
Vlaanderen afhankelijk maken van het betalen van de taks (terwijl dat omgekeerd bij
Brusselaars die in Vlaanderen overlijden niet zo is)?

2.

Heeft de minister er zicht op of bepaalde Brusselse gemeenten na eerdere
polemieken deze taks al afschaften? In hoeveel gemeenten bestaat die taks nog?

3.

Overweegt de minister desgevallend aan te dringen bij de Brusselse gemeenten om
die belasting op verdriet - waarvan veel Vlaamse familieleden van overledenen van
buiten Brussel het slachtoffer zijn - af te schaffen? Zal hij desgevallend de kwestie
ook aankaarten bij de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?
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Het gaat om een kost die de begrafenisondernemer betaalt bij de aangifte van het
overlijden van een persoon in 15 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en
terug vordert van de nabestaanden.
In Vlaamse gemeenten worden inderdaad al jaren geen kosten meer aangerekend bij de
aanvraag van een overlijdensakte, ook in Koekelberg, Ganshoren, Sint-Pieters-Woluwe en
Sint-Gillis worden geen kosten meer aangerekend. Als Vlaams minister heb ik geen
bevoegdheid om hierop in te grijpen.
De kosten bij overlijden verschillen van gemeente tot gemeente. Navraag leert ons dat
deze niet in elke gemeente onderwerp uitmaken van een specifiek taksreglement. In
sommige gevallen zijn ze geïntegreerd in het reglement op de kostprijs voor de aflevering
van administratieve documenten.
Hierbij het overzicht van gemeenten die nog een dergelijke taks heffen:
Gemeenten
Anderlecht
Brussel
Elsene
Etterbeek
Evere
Jette
Sint-Jans-Molenbeek
Oudergem
Schaarbeek
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Joost-ten-Node
Sint-Lambrechts-Woluwe
Ukkel
Vorst
Watermaal-Bosvoorde

