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Uittreksel uit het régi s ter der beraadslagineen van de Gemeenteraad

Aanwezig Damien De Keyser, Gemeenteraadslid-Voorzitter ;
Benoît Cerexhe, Burgemeester ;
Caroline Lhoir, Christophe De Beukelaer, Françoise de Callatay-Herbiet, Antoine Bertrand, Carine 
Kolchoiy, Dominique Harmel, Pascal Lefèvre, Helmut De Vos, Schepenen ;
Philippe van Cranem, Anne-Charlotte dUrsel, Caria Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand, 
Tanguy Verheyen, Aymeric de Lamotte, Alexandre Pirson, Georges Dallemagne, Cécile Vainsel, 
Catherine Bruggeman, Etienne Dujardin, Laurent de Spirlet, Olivia Casterman, Marie Cmysmans, 
Muriel Godhaird, Jonathan de Patoul, Anne Delvaux de Fenffe, Juliette Siaens-Mahieu, Aude 
Vandeputte, Christiane Mekongo Ananga, Cathy Vaessen, Michel Naets, Raphaël van Breugel, 
Gemeenteraadsleden ;
Florence van Lamsweerde, d.d. Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd Willem Draps, Gemeenteraadslid.

Zitting van 26,03.19

#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 
22.12.2010, uitvoerbaar verklaard op datum van 28.12.2010, toepasselijk vanaf 01.01.2011 ;
Gelet op het algemeen reglement betreffende het gemeentelijk kerkhof, gestemd door de Gemeenteraad 
tijdens deze zitting, toepasselijk vanaf 01.04.2019 ;
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-fïscale schuldvorderingen ;
Gelet op de wet van 20.07.1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals gewijzigd door federale en 
gewestelijke bepalingen ;
Gelet op de ordonnantie van 29.11.2018 van het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement op de begraafplaatsen 
en de lijkbezorging ;
Gelet op de fïnanciële toestand van de gemeente ;
Overwegende dat de gemeente inkomsten moet innen om zijn uitgaven te verzekeren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT het retributiereglement betreffende de grafconcessies als volgt te wijzigen :
Artikel 1.-
Er wordt, voor de période van 01.04.2019 tôt 31.12.2025, een gemeenteretributie geheven op de 
grafconcessies en op de herdenkingsplaten.
Artikel 2.-
Het College van Burgemeester en Schepenen mag, mits eerbiediging van het retributiereglement bepaald 
door de Gemeenteraad, grafconcessies toekennen :

1. in voile grond voor een duur van 15 jaar ;
2. in voile grond voor een duur van 50 jaar ;
3. in een grafkelder voor een duur van 50 jaar ;
4. in een columbarium voor een duur van 15 jaar ;
5. in een umenkelder voor een duur van 15 jaar ;
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6. in een columbarium voor een duur van 50 jaar.
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Artikel 3.-
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 voile grond voor een duur van 15 jaar
Artikel 4.-
Het tarief van een concessie in voile grond voor een duur van 15 jaar wordt vastgesteld op 750,00 EUR voor 
het terrein en het begravingsrecht van een doodskist, verhoogd met 75,00 EUR voor de grondplaat voorzien 
bij dergelijke grafstede.
Het tarief voor de begraving van een bijkomende doodskist of van een asum, uitsluitend voorbehouden aan 
de concessiehouder, wordt vastgesteld op 250,00 EUR. Dit supplément wordt geïnd op het ogenblik van de 
aanvraag van de begraving.
Artikel 5.-
Het tarief van de concessie wordt verhoogd met 200 %, met uitzondering van de grondplaat, wanneer noch 
de concessiehouder noch de overledene in de gemeente wonen.
Het tarief van de begraving wordt verhoogd met 200 % wanneer de overledene niet in de gemeente woonde 
op het ogenblik van zijn overlijden.
Concessies in voile grond voor een duur van 50 jaar 
Artikel 6.-
Het tarief van een concessie in voile grond voor een duur van 50 jaar wordt vastgesteld op 1.550,00 EUR 
voor het terrein en het begravingsrecht van een doodskist, verhoogd met 75,00 EUR voor de grondplaat 
voorzien bij dergelijke grafstede.
De concessiehouder dient er zich een plaats te reserveren en zijn begravingsrecht is te betalen op het 
ogenblik van de aanschaffïng van de concessie.
Het tarief voor de begraving van een bijkomende doodskist of van een asum wordt vastgesteld op 250,00 
EUR. Dit supplément wordt geïnd op het ogenblik van de aanvraag van de begraving.
Artikel 7.-
Het tarief van de concessie wordt verhoogd met 200 %, met uitzondering van de grondplaat, wanneer noch 
de concessiehouder noch de overledene in de gemeente wonen.
Het tarief van de begraving wordt verhoogd met 200 % wanneer de overledene niet in de gemeente woonde 
op het ogenblik van zijn overlijden.
Concessies in grafkelder voor een duur van 50 jaar 
Artikel 8.-
Het tarief van een concessie in grafkelder voor een duur van 50 jaar wordt als volgt vastgesteld :

• grafkelder met 2 vakken : 2.650,00 EUR ;
• grafkelder met 3 vakken : 4.000,00 EUR ;
• grafkelder met 4 vakken : 5.000,00 EUR ;

Het tarief omvat de kostprijs van de bouw, het terrein en het begravingsrecht van een aantal doodskisten of 
asumen gelijk aan het aantal vakken.
De concessiehouder dient er zich een plaats te reserveren.
Het tarief voor elke begraving die het aantal voomoemde vakken overschrijdt, wordt vastgesteld op 250,00 
EUR. Het supplément wordt geïnd op het ogenblik van de aanvraag van de begraving.
Artikel 9.-
Het tarief van de concessie wordt verhoogd met 200 % wanneer noch de concessiehouder noch 
de overledene in de gemeente wonen.
Het tarief van de begraving wordt verhoogd met 200 % wanneer de overledene niet in de gemeente woonde 
op het ogenblik van zijn overlijden.
Concessies in columbarium voor een duur van 15 jaar
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Artikel 10.-
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Het tarief van een concessie in columbarium voor een duur van 15 jaar wordt vastgesteld op 750,00 EUR.
Het tarief voor de plaatsing van een bijkomende asum, uitsluitend voorbehouden aan de concessiehouder, 
wordt vastgesteld op 200,00 EUR. Dit supplément wordt geïnd op het ogenblik van de aanvraag van de 
plaatsing.
Artikel 11.-
Het tarief van de concessie wordt verhoogd met 200 % wanneer noch de concessiehouder noch 
de overledene in de gemeente wonen.
Het tarief van de plaatsing van een bijkomende asum wordt verhoogd met 200 % wanneer de overledene 
niet in de gemeente woonde op het ogenblik van zijn overlijden.
Concessies in een urnenkelder voor een duur van 15 jaar 
Artikel 12.-
Het tarief van een concessie in een urnenkelder voor een duur van 15 jaar wordt vastgesteld op 750,00 EUR. 
Het tarief voor de plaatsing van een bijkomende asum, uitsluitend voorbehouden aan de concessiehouder, 
wordt vastgesteld op 250,00 EUR. Dit supplément wordt geïnd op het ogenblik van de aanvraag van de 
plaatsing.
Artikel 13.-
Het tarief van de concessie wordt verhoogd met 200 % wanneer noch de concessiehouder noch 
de overledene in de gemeente wonen.
Het tarief van de plaatsing van een bijkomende asum wordt verhoogd met 200 % wanneer de overledene 
niet in de gemeente woonde op het ogenblik van zijn overlijden.
Concessies in columbarium voor een duur van 50 jaar 
Artikel 14.-
Het tarief van een concessie in columbarium voor een duur van 50 jaar wordt vastgesteld op 1.550,00 EUR. 
Het tarief voor de plaatsing van een bijkomende asum, uitsluitend voorbehouden aan de concessiehouder, 
wordt vastgesteld op 200,00 EUR. Dit supplément wordt geïnd op het ogenblik van de aanvraag van de 
plaatsing.
Artikel 15.-
Het tarief van de concessie wordt verhoogd met 200 % wanneer noch de concessiehouder noch 
de overledene in de gemeente wonen.
Het tarief van de plaatsing van een bijkomende asum wordt verhoogd met 200 % wanneer de overledene 
niet in de gemeente woonde op het ogenblik van zijn overlijden.
Verschillende voorschriften 
Artikel 16.-
Op aanvraag van enige belanghebbende die erom verzoekt voor de bepaalde tijd verstreken is, kunnen 
opeenvolgende hemieuwingen worden toegestaan.
Indien erom verzocht wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn van 
dezelfde duur een aanvang vanaf elke nieuwe begraving of elke plaatsing van een asum in de concessie.
Het tarief van de hemieuwing 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 aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige concessie 
overschrijdt.
Artikel 17.-
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 aile 
verworven rechten met zich mee.
Het tarief van de concessie voor een duur van 15 jaar mag in vermindering worden gebracht van deze van 
een concessie voor een duur van 50 jaar, later verworven, op voorwaarde dat de aanschaffïng gebeurt, in het 
jaar dat volgt na de toekenning van de concessie voor 15 jaar.
Artikel 18.-
De verhoging van de tarieven met 200 % zijn niet van toepassing op :
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1. de personen ingeschreven in de gemeente tôt 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. de personen, die na een ononderbroken verblijf van meer dan 15 jaar, de gemeente verlieten sedert 
minder dan twee jaren.

Het bewijs van de opname of de woonplaats moet voorgelegd worden op het ogenblik van de indiening van 
de aanvraag tôt aanschaffing.
Artikel 19.-
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 
vastgesteld op 200,00 EUR.
Artikel 20.-
Het tarief voor de verwezenlijking van een herdenkingsplaten gemaakt door de gemeentelijke technische 
diensten wordt vastgesteld op 25,00 EUR.
Artikel 21.-
Het College van Burgemeester en Schepenen zal beslissen over de gevallen die niet in dit retributiereglement 
voorzien zijn.
Artikel 22.-
De retributie wordt door de concessiehouder verschuldigd of, in geval van overlijden van deze laatste, door 
zijn rechthebbenden.
Artikel 23.-
De retributie is betaalbaar in handen van de gemeenteontvanger of van zijn beambten die hiervoor 
aangesteld werden.
Artikel 24.-
Bij gebrek aan betaling zal de invordering van de retributie gebeuren via elk mogelijk gerechtsmiddel.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN Z1TTING.

De d.d. Gemeentesecretaris, De Voorzitter,
(g) Florence van Lamsweerde (g) Damien De Keyser

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Woluwe, 28 maart 2019

Voor de Burgemeester : 
De d.d. Gemeentesecretaris, De afgevaardigde Schepen,
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