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niet veraste overblijfselen en ontgravingen, periode 2020-2025. Goedkeuring.
Bevoegd

Leen Goossens
Bevoegdheid
Artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m. 288 en 326 e.v van het Decreet Lokaal Bestuur
Wetten en reglementen

Artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Verwijzingsdocumenten
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Verantwoording
In het kader van haar beheer inzake begraafplaatsen, voorziet de stad in een uitgebreide dienstverlening,
waaronder:


het verlenen van grafconcessies



de begraving, uitstrooiing en bijzetting van al dan niet veraste overblijfselen



het graveren van de voorzetplaat van een nis in het columbarium



het verstrekken van naamplaatjes aan de strooiweide



ontgravingen

Deze dienstverlening inzake begraafplaatsen veroorzaakt kosten voor de stad en dus is het gepast dat de
gebruiker deze kosten vergoedt.
De bevoegde schepen komt tussen.
Stemmen
15 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,
Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Matthias Diependaele, Cyntia Braems,
Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Karel Busschop, Joke Rossel)

12 nee-stemmen (Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Peter Roman, Heidi Schuddinck, Dirk Minnaert,
Jan De Maesschalck, Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis,
Marnic De Clercq)
BESLIST:
Titel 1: Retributie op het verlenen van grafconcessies

Artikel 1. Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 een gemeentelijke retributie
gevestigd op het verlenen van grafconcessies, begraven van al dan niet veraste overblijfselen en
ontgravingen.

Artikel 2. Het verlenen van grafconcessies wordt geregeld door het huishoudelijk reglement op de
begraafplaatsen zoals dat van kracht is op het ogenblik van de aanvraag die aanleiding geeft tot het
bepalen van een retributie op basis van dit reglement.

Artikel 3. De retributie voor het verlenen en het hernieuwen van grafconcessies wordt als volgt vastgesteld:
§1 Voor een perceel grond voor het begraven van niet-veraste stoffelijke overblijfselen voor een
concessie van 30 jaar:

592,00 euro voor één persoon
1.184,00 euro voor twee personen

§2: Voor een nis in een columbarium voor de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen voor een
concessie van 30 jaar:

494,50 euro voor één persoon
989,00 euro voor twee personen
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§3: Voor een grafkelder voor het begraven van niet-veraste stoffelijke overblijfselen voor een concessie
van 50 jaar:

2.472,50 euro voor één persoon

3.277,50 euro voor twee personen
§4 : Voor een urnenkelder voor het bijzetten van veraste stoffelijke overblijfselen voor een concessie
van 50 jaar:

1.230,50 euro voor één persoon
1.639,00 euro voor twee personen

§5: Voor een perceel grond voor het begraven van veraste stoffelijke overblijfselen voor een concessie
van 30 jaar:
299,00 euro voor één persoon

598,00 euro voor twee personen
Artikel 4. Bij aanvraag of hernieuwing na verloop van de vastgestelde termijn van de concessie wordt de
volledige prijs betaald.
Artikel 5. In het geval van een bijzetting begint de termijn van de concessie opnieuw te lopen.
Artikel 6 - Vrijstellingen
§ 1.: De retributie voor het verlenen en het hernieuwen van grafconcessies voor een periode van 30 jaar
zijn vrijgesteld voor de eerste persoon indien de concessiehouder geniet van een gemeentelijke

tussenkomst in de begrafeniskosten van oorlogsinvaliden, oud-strijders, krijgsgevangen, opgeëisten,
weggevoerden en werkweigeraars van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945.

§2.:Personen die genieten van een gemeentelijke tussenkomst in de begrafeniskosten van
oorlogsinvaliden, oud-strijders, krijgsgevangen, opgeëisten, weggevoerden en werkweigeraars van
de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945 kunnen voor onbepaalde termijn worden begraven op het

daartoe bestemde perk van de oud-strijders zonder hiervoor enige retributie voor grafconcessie te
moeten betalen.
§ 3.: De retributie voor alle grafconcessies voor kinderen jonger dan twaalf jaar op het ogenblik van
overlijden wordt niet aangerekend
Titel 2: Retributie op de begraving, uitstrooiing en bijzetting van al dan niet veraste overblijfselen
Artikel 7. Er wordt een retributie van 69 euro gevestigd op:
- de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen;
- de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen op de strooiweide;

- de bijzetting van niet veraste stoffelijke overblijfselen in een grafkelder;
- de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een urnenkelder;
- de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een nis in een columbarium.
Artikel 8. De retributie is niet van toepassing op de begraving, de uitstrooiing en de bijzetting in een
grafkelder, in een urnenkelder of in een nis in een columbarium van de al dan niet veraste stoffelijke
overblijfselen van in de bevolkingsregisters van de stad ingeschreven personen.
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Personen die krachtens hun statuut vrijstelling genieten van inschrijving in de gemeentelijke
bevolkingsregisters, worden gelijkgesteld met personen ingeschreven in de registers.
Titel 3: Retributie op graveren van de voorzetplaat van een nis in het columbarium
Artikel 10. Indien de familieleden van een overledene, wiens veraste stoffelijke overblijfselen worden
bijgezet in een al dan niet geconcedeerde nis van het columbarium, er voor kiezen om de door de

stadsdiensten aangeleverde voorzetplaat te laten graveren, dan wordt hierop een retributie van 253,00
euro gevestigd.

Artikel 11. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- en rechtspersoon die het graveren van de door
de stadsdiensten aangeleverde voorzetplaat aanvraagt.
Titel 4: Retributie op naamplaatjes aan de strooiweide
Artikel 12. Indien de veraste stoffelijke overblijfselen worden uitgestrooid op de strooiweide, wordt een
retributie van 52,00 euro geheven op de bevestiging van een door de stad aangeleverd naamplaatje op de
daartoe voorziene plaats aan de strooiweide voor een termijn van 30 jaar, eenmalig verlengbaar.

Artikel 13. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- en rechtspersoon die de bevestiging van het
naamplaatje op de daartoe voorzien plaats aan de strooiweide aanvraagt.
Titel 5: De ontgravingen
Artikel 14. Er wordt een retributie gevestigd op de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen.
Artikel 15. De retributie is verschuldigd door degene die de machtiging tot ontgraven vraagt.
Artikel 16. De retributie is niet van toepassing op de ontgravingen:
- die verricht worden in uitvoering van rechterlijke beslissingen;

- die ambtshalve door de gemeente verricht worden.
Artikel 17. De retributie wordt vastgesteld op:
§1: 1.006,00 euro voor het ontgraven van een kist;
§2: 201,00 euro voor het ontgraven van een urne.

Artikel 18. Er wordt geen proportioneel deel van de betaalde concessie terugbetaalt in het geval van een
ontgraving.
Titel 6: Algemeen
Artikel 19. De retributie is contant betaalbaar tegen een ontvangstbewijs of binnen de 30 dagen na de
toezending van de factuur.
Artikel 20. Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op
de webtoepassing van de gemeente.
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Voor eensluidend afschrift op 20 december 2019

Koen Codron

algemeen directeur

Peter Lagaert
voorzitter

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 1350-9371-0011-1449.

