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PUNT 02 - FINANCIËN - BEGRAAFPLAATSEN - RETRIBUTIEREGLEMENT OP
BEGRAVINGEN EN GRAFCONCESSIES - AANPASSING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de artikelen 43 §2, 15°, 186 en 253 §1, 3° van het
gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2008 waarbij het retributiereglement
op begravingen en grafconcessies werd vastgesteld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2007 waarbij het retributiereglement
voor het leveren van diverse diensten van administratieve aard werd goedgekeurd,
aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2007;
Gelet op het algemeen politiereglement-politiecodex, goedgekeurd door de gemeenteraad
van 28 oktober 2008, inzonderheid hoofdstuk 7 ’reglementering op de begravingen en de
begraafplaatsen’, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 december 2009;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2008 waarbij het huishoudelijk
reglement op de begravingen en de begraafplaatsen, met toepassing vanaf 1 januari
2009, werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 juni 2010
waarbij wordt voorgesteld om artikel 8 van het retributiereglement op begravingen en
grafconcessies als volgt aan te passen:
“Op verzoek van de concessiehouder kan het college van burgemeester en schepenen
tijdens de duur van de concessie een pand terugnemen wanneer in dit pand niemand
begraven werd of wanneer de stoffelijke resten werden overgebracht naar een ander
pand.
In beide gevallen zal het resterende bedrag van de lopende concessie niet teruggestort
worden aan de betrokkene”;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Aangenomen met algemeenheid van stemmen:
BESLUIT:
Artikel 1. Het retributiereglement op begravingen en grafconcessies als volgt goed te
keuren en te laten ingaan vanaf heden en alle voorgaande besluiten aangaande de
retributie voor begravingen en concessies op te heffen vanaf voornoemde datum:
RETRIBUTIEREGLEMENT OP BEGRAVINGEN EN GRAFCONCESSIES
Artikel 1. De begraving (15 jaar), plaatsing van een urne (15 jaar) of asverspreiding van
overledenen is kosteloos.
Artikel 2. Een gemeentelijke retributie wordt gevestigd op graf- en columbariumconcessies die
voor de eerste maal worden verleend. De concessies worden uitsluitend verleend voor 25 jaar. De
retributie wordt vastgesteld als volgt:
a. een concessie in volle grond: 300,00 EUR;
b. een concessie met grafkelder (betonnen bak of metselwerk): 400,00 EUR;
c. een concessie in het urnenveld: 250,00 EUR;
d. een nis in het columbarium: 250,00 EUR;
Een combinatie van verschillende retributies is mogelijk. De kosten voor het bouwen van een
grafkelder zijn integraal voor rekening van de concessiehouder.
Artikel 3. De retributie is verschuldigd door de concessiehouder.
Artikel 4. De retributie moet contant of via overschrijving betaald worden op het ogenblik van de
aanvraag of de verlenging van de concessie.
Artikel 5. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via
dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.

Artikel 6. Bij de hernieuwing van de concessies, andere dan de eeuwigdurende concessies
verleend vóór de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971, is de concessiehouder
onderworpen aan de betaling van de concessievergoeding die van toepassing is op het ogenblik
van de hernieuwing:
a) de bijzetting in een geconcessioneerd pand (volle grond of betonnen bak of metselwerk),
van een urne of lijkkist: volgens de hierna vermelde formule
R = (P x BT) / OT, waarbij:
R = de retributie
P = de prijs aangeduid in artikel 2
BT = de bijkomende termijn
OT = de oorspronkelijke termijn
b) de bijzetting van een urne, boven het maximum aantal te plaatsen kisten, in een voorheen
toegestane eeuwigdurende concessie is gratis.
Artikel 7. Een concessie of een hernieuwde concessie kan niet vrijgegeven worden zolang de
volledige termijn waarvoor betaald werd, niet overschreden is.
Artikel 8. Op verzoek van de concessiehouder kan het college van burgemeester en schepenen
tijdens de duur van de concessie een pand terugnemen wanneer in dit pand niemand begraven
werd of wanneer de stoffelijke resten werden overgebracht naar een ander pand.
In beide gevallen zal het resterende bedrag van de lopende concessie niet teruggestort worden
aan de betrokkene.
Artikel 9. Voor de toepassing van dit retributiereglement worden de ambtenaren van de Europese
Unie die op het grondgebied van de stad hun gewone verblijfplaats hebben en niet ingeschreven
zijn in het bevolkingsregister, gelijkgesteld met de inwoners van de stad.

Art. 2. Een afschrift van dit besluit te zenden aan het agentschap voor Binnenlands
Bestuur, afdeling Vlaams-Brabant, Ubicenter, 1ste verdieping, Philipssite 5, 3001 LEUVEN,
en de stadsontvanger.
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