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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad

Aanwezig Damien De Keyser, Gemeentersads lid-Voorzitter ;

Benoît Cerexhe, Burgemeester ;

Caroline Lhoir, Alexandre Pirson, Françoise de Callatay-Herbiet, Antoine Bertrand, Carine

Kolchory, Dominique Harmel, Gerda Postelmans, Helmut De Vos, Schepenen ;

Willem Draps, Philippe van Cranem, Anne-Charlotte d'Ursel, Carla Dejonghe, Christine Sallé,

Tanguy Verheyen, Aymeric de Lamotte, Christophe De Beukelaer, Cécile Vainsel, Catherine

Bruggeman, Etienne Dujardin, Laurent de Spirlet, Olivia Casterman, Marie Cruysmans, Muriel

Godhaird, Anne Delvaux de Fenffe, Juliette Siaens-Mahieu, Christiane Mekongo Ananga, Cathy

Vaessen, Sophie Busson, Danièle Van Crombrugghe-Gruloos, Gemeenteraadsleden ;

Florence van Lamsweerde, G eme entes ec r etar is.

Verontschutdigd Alexia Bertrand, Georges Dallemagne, Jonathan de Patoul, Michel Naets,Gemeenteraadsleden.

Zitttngvan20.12.22

#Onderwerp : GR - Retributiereglement betreffende de grafconcessies - Wijziging #

Openbare zitting

DE RAAD,
Gelet op het retributiereglement betreffende de grafconcessies, gestemd door de Gemeenteraad in zitting van

26.03.2019, uitvoerbaar verklaard op datum van 01 .04.2019, voor de periode van0l.04'2019 tot 31.12'2025

;

Gelet op het algemeen reglement betreffende het gemeentelijk kerkhof, gestemd door de Gemeenteraad in

zitting v aî 26.03 .20 1 9, toepasselij k vanaf 0 l .0 4 .20 1 9 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name

artikel 117 evenals artikel 137bis betreffende de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen ;

Gelet op de wet van20.07.1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorgiîg, zoals gewijzigd door federale en

gewestelijke bepalingen ;

Gelet op de ordonnantie van 29.1I.2018 van het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement op de begraafplaatsen

en de lijkbezorging;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;

Overwegende dat de gemeente inkomsten moet innen om zijn uitgaven te verzekeren ;

Overwegende dat de toegepaste tarieven sinds het toepassingsjaar 2008 zijn vastgesteld ; dat, gezien de snel

stijgende inflatie die we momenteel meemaken, de verhoging van de tarieven gerechtvaardigd is en dat de

taiiéven voortaan jaarlijks zullen worden herzien op basis van de consumentenprijsindex van het Koninkrijk

;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

Hoort de interventie van Mevr. Anne-Charlotte d'URSEL, gemeenteraadslid ;

BESLUIT:

L een aantal redactionele verduidelijkingen aan te brengen en de titel van het retributiereglement als

volgt te formuleren : "Retributiereglement betreffende de grafconcessies en het gemeentelijke

lijkenhuis"
2. ditretributiereglement als volgt te wijzigen :

Artikel 1.-

Er wordt, voor de periode van 0l .01.2023 tot 31.12.2025, een gemeenteretributie geheven op de

grafconcessies, op de herdenkingsplaten en op de bezetting van het gemeentelijke lijkenhuis.

Artikel2.-

i,,tGetteenlerc*tl - 2t).12.202? - Uirft'eksel van dossiet 63"1t0



i+û I 9/2t. I 2. 20 2 )/.1/00 2 8#

Het College van Burgemeester en Schepenen mag, mits eerbiediging van het retributiereglement bepaald
door de Gemeenteraad, grafconcessies toekennen :

1. in volle grond voor een duurvan 15 jaar ;

2. in volle grond voor een duurvan 50jaar;
3. in een grafkelder voor een duur van 50 jaar ;

4. in een columbarium voor een duur van 15 jaar ;

5. in een urnenkeldervoor een duur van 15 jaar ;

6. in een columbarium voor een duur van 50 jaar.

Artikel3.-
De Burgemeester bepaalt de plaatsen waar de concessies toegekend worden. De verleende gronden worden
aan de kopers geleverd door de afgevaardigde van de Burgemeester.
Concessies in volle grond voor een duur van 15 jaar
Artikel4.-
Het tarief van een concessie in volle grond voor een duur van 15 jaar wordt vastgesteld op 908,00 EUR. Dit
tarief wordt verdrievoudigd als de te begraven persoon op het moment van de aanvraag van aankoop niet in
de gemeente woont.
Het tarief voor de begraving van een bijkomende doodskist of van een asurn, uitsluitend voorbehouden aan
de concessiehouder, wordt vastgesteld op 275,00 EUR. Dit supplement wordt geind op het ogenblik van de
aanvraag van aankoop of begraving. Dit tarief wordt verdrievoudigd als de concessiehouder niet in de
gemeente woont op het moment van de aanvraagvan aankoop of zijn overlijden.
Concessies in volle grond voor een duur van S0 jaar
Artikel5.-
Het tarief van een concessie in volle grond voor een duur van 50 jaar wordt vastgesteld op 1788,00 EUR. Dit tarief
wordt verdrievoudigd als noch de concessiehouder noch de te begraven persoon in de gemeente wonen op het
moment van de aanvraag van aankoop.
De concessiehouder dient er zich een plaats te reserveren. Dit tarief wordt verdrievoudigd als de concessiehouder
niet in de gemeente woont op het moment van de aanvraag van aankoop.
Het tarief voor de begraving van een bijkomende doodskist of van een asurn wordt vastgesteld op 275,00 EUR.
Dit supplement wordt geïnd op het ogenblik van de aanvraag van aankoop of begraving. tiit tarief wordt
verdrievoudigd als de te begraven persoon op het moment van de aanvraag van aankoop of zijn overlijden niet in
de gemeente woont.
Concessies in een grafkelder voor een duur van 50 jaar
Artikel6.-
Het tarief van een concessie in grafkelder voor een duur van 50 jaar wordt als volgt vastgesteld :

r grafkelder met2 vakken :2.915,00 EUR ;

. grafkelder met 3 vakken : 4.400,00 EUR;

. grafkelder met 4 vakken : 5.500,00 EUR ;

De concessiehouder dient er zich een plaats te reserveren. Dit tarief wordt verdrievoudigd als de concessiehouder
niet in de gemeente woont op het moment van de aanvraag van aankoop.
Het tarief voor elke begraving die het aantal voornoemde vakken overschrijdt, wordt vastgesteld op 275,00
EUR. Het supplement wordt geind op het ogenblik van de aarLvtaagvan de begraving.
Dit tarief wordt verdrievoudigd als de te begraven persoon op het moment van zijn overlijden niet in de gemeente
woont.
Concessies in columbarium voor een duur van 15 jaar
Artikel T.-
Het tarief van een concessie in columbarium voor een duur van 1 5 jaar wordt vastgesteld op 825,00
EUR. Dit tarief wordt verdrievoudigd als de persoon wiens um in het columbarium moet worden bijgezet op
het moment van de aanvraagvan aankoop niet in de gemeente woont.
Het tarief voor de plaatsing van een bijkomende asurn, uitsluitend voorbehoudeî aan de concessiehouder,
wordt vastgesteld op 220,00 EUR. Dit supplement wordt geind op het ogenblik van de aanvraag van
aankoop of plaatsing.
Dit tarief wordt verdrievoudigd als de concessiehouder niet in de gemeente woont op het moment van de
aarvraag van aankoop of zijn overlijden.
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Concessies in een urnenkelder voor een duur van l5 jaar
Artikel8.-
Het tarief van een concessie in een urnenkelder voor een duur van 15 jaar wordt vastgesteld op 825,00

EUR. Dit tarief wordt verdrievoudigd als de persoon wiens urn moet worden begraven op het moment van

de aanvraag van aankoop niet in de gemeente woont.
Het tarief voor de plaatsing van een bijkomende asurn, uitsluitend voorbehouden aan de concessiehouder,

wordt vastgesteld op 275,00 EUR. Dit supplement wordt geïnd op het ogenblik van de aanvraag van

aankoop ofplaatsing.
Dit tarief wordt verdrievoudigd als de concessiehouder niet in de gemeente woont op het moment van de

aanvraag van aankoop of zijn overlijden.
Concessies in columbarium voor een duur van 50 jaar
Artikel9.-
Het tarief van een concessie in columbarium voor een duur van 50 jaar wordt vastgesteld op 1'705,00

EUR. Dit tarief wordt verdrievoudigd als de persoon wiens urn in het columbarium moet worden bijgezet

op het moment van de aanvraag van aankoop niet in de gemeente woont.
Èet hrief voor de plaatsing van een bijkomende asurn, uitsluitend voorbehouden aan de concessiehouder,

wordt vastgesteld op 220,00 EUR.
Dit supplement wordt geïnd op het ogenblik van de aanvraag van aankoop of plaatsing.

Dit tarief wordt verdrievoudigd als de concessiehouder niet in de gemeente woont op het moment van de

aanvraag van aankoop of zijn overlijden.
Gebruik van het gemeentelijke lijkenhuis

l0 -
Het tarief voor het gebruik van het gemeentelijke lijkenhuis bedraagt EUR 25,00 per dag

Elke begonnen dag telt als één eenheid.

Verschillende voorschriften
Artikel 1 1.-

Op aanvraag van enige belanghebbende die erom verzoekt voor de bepaalde tijd verstreken is, kunnen

opeenvolgende hernieuwingen worden toegestaan.

Indien erom verzocht wordt vôôr het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn van

dezelfde duur een aaîvangvanaf elke nieuwe begraving of elke plaatsing van een asurn in de concessie.

Het tarief van de hernieuwing van deze concessies is gelijk aan het tarief van de concessie (met uitzondering

van de grondplaat) vastgesteld in het retributiereglement betreffende de grafconcessies dat op dat moment

van toepassing is en proportioneel berekend op het aanta|jaren dat de vervaldatum van de vorige concessie

overschrijdt.
Artikel 12.-

Het verplaatsen van een concessie van 15 jaar mag alleen geschieden mits betaling van het tarief van een

nieuwe concessie ; het brengt de kwijtschelding van het tarief betaald voor de eerste concessie en van alle

verworven rechten met zich mee.

Het tarief van de concessie voor een duur van 1,5 jaar mag in vermindering worden gebracht van deze van

een concessie voor een duur van 50 jaar,laTer verworven, op voorwaarde dat de aanschaffing gebeurt, in het

jaar datvolgt na de toekenning van de concessie voor 15 jaar.

Artikel 13.-

De driedubbele tarievenzljn niet van toepassing op :

1. de personen ingeschreven in de gemeente tot de datum van hun opname in een instelling voor

ongeneeslijk zieken of in een rusthuis gelegen buiten de grenzen van de gemeente en die er zouden

overlijden ;

2. depersonen, die na een ononderbroken verblijf van meer dan 15 jaar, de gemeente verlieten sedert

minder dan twee jaren.

Het gemeentebestuur controleert de plaatsing in een instelling voor terminale zieken of in een rusthuis of het

ononderbroken verblijf van meer dan 15 jaar op het moment van overlijden en/of de aanvraagvan aankoop.

Artikel 14.-

De as voortkomend van gecremeerde lijken mag uitgestrooid worden op het daartoe voorziene perk.

Het tarief voor de asverstrooiing van een persoon die zijn hoofdverblijf niet in de gemeente had wordt
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vastgesteld op 220,00 EUR. Dit tarief is echter niet van toepassing op de in artikel l3 genoemde personen.
Artikel 15.-

Het tarief voor de verwezenlijking van een herdenkingsplaten gemaakt door de gemeentelijke technische
diensten wordt vastgesteld op 28,00 EUR.
Artikel 16.-
De tarieven van de retributie wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het
Koninkrijk.
Deze voor het lopende toepassingsjaar wordt berekend volgens de volgende formule :

basistarief x nieuw indexcijfer
basisindexcijfer

Het basistarief is het initiële bedrag dat in onderhavig retributiereglement wordt vastgesteld.
De basisindex is de index voor november 2022.
De nieuwe index is de index voor november van het jaar voorafgaand aan het toepassingsjaar.
Na toepassing van die coëfficiënt, wordt het bedrag afgerond naar het hogere veelvoud van één euro.
Artikel 17.-

Het College van Burgemeester en Schepenen zal beslissen over de gevallen die niet in dit retributiereglement
voorzien zijn.
Artikel 18.-
De retributie wordt door de concessiehouder verschuldigd of, in geval van overlijden van deze laatste, door
zijn rechthebbenden.

Artikel 19.-
De retributie is betaalbaar in handen van de gemeenteontvanger of van zijn beambten die hiervoor aangesteld
werden.
Artikel20.-
Bij gebrek aan betaling zal de invordering van de retributie gebeuren via elk mogelijk gerechtsmiddel.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
31 stemmers : 20 positieve stemmen, 9 negatieve stemmen, 2 onthoudingen.
Nee : Willem Draps, Anne-Charlotte d'{Jrsel, Carla Dejonghe, Christine Satlé, Tanguy Verheyen, Etienne
Dujardin, Laurent de Spirlet, Muriel Godhaird, Juliette Siaens-Mahieu.
Onthoudingen : Aymeric de Lamotte, Olivia Casterman.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING

De Gemeentesecretaris,
(g) Florence van Lamsweerde

De Gemeentesecretaris,

Florence van Lamsweerde

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Pieters-Woluwe, 30 december 2022

- 
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De Voorzitter,
(g) Damien De Keyser

De Burgemeester,

Benoît Cerexhe
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Florence van Lamsweerde Eenoît Cerexhe


