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Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine Carels, Schepenen
Marc Deteye, schepen - Voorzitter OCMW
Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre, Marleen Merckaert, Sara De Pelsemaeker, Jean-Paul Souffriau,
Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut, Raadsleden
Kristof Andries, Gemeentesecretaris

Ref. 484.760
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAF- EN COLUMBARIUMCONCESSIES.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen
Gelet op de omzendbrief BB2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat er een retributie dient te worden vastgesteld voor het verlenen van graf- en
columbariumconcessies;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT :

14 ja-stemmen (Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine
Carels, Marc Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre,
Marleen Merckaert, Sara De Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero) bij 5 onthoudingen
(Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut).

Artikel 1. :

Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op de grafen columbariumconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen. De concessies worden
verleend conform de bepalingen van het politiereglement en het huishoudelijk reglement op de
gemeentelijke begraafplaatsen en de begravingen.

Artikel 2. :

Onder
-

-

inwoners en gelijkgestelden wordt verstaan :
Personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente;
Personen die op het grondgebied van de gemeente dood worden aangetroffen;
Personen, begunstigd van een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de
bijzetting in een geconcedeerde nis;
EU-ambtenaren die werkelijk in de gemeente verblijven;
Personen die de meerderheid van hun levensjaren op het grondgebied van de
gemeente hebben gewoond doch die overleden zijn op het grondgebied van een andere
gemeente waar zij ingevolge omstandigheden buiten hun wil in het bevolkings- of
vreemdelingenregister zijn ingeschreven;
Personen die een bijzondere relatie hebben gehad met de gemeente, mits toestemming
van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 3. :

De volgende concessietarieven voor inwoners en gelijkgestelden worden goedgekeurd :
Perceel bestemd voor begraving in volle grond : 660 euro
Perceel bestemd voor een grafkelder voor 1 tot 3 personen : 660 euro
Perceel bestemd voor een urnenkelder voor 1 tot 3 personen : 660 euro
Perceel met grafkelder voor 2 personen : 1.260 euro
Perceel met urnenkelder voor 2 personen : 1.260 euro
Columbariumnis : 660 euro

Artikel 4. :

De volgende concessietarieven voor niet-inwoners worden goedgekeurd :
Perceel bestemd voor begraving in volle grond : 1.320 euro
Perceel bestemd voor een grafkelder voor 1 tot 3 personen : 1.320 euro
Perceel bestemd voor een urnenkelder voor 1 tot 3 personen : 1.320 euro
Perceel met grafkelder voor 2 personen : 1.920 euro
Perceel met urnenkelder voor 2 personen : 1.920 euro
Columbariumnis : 1.320 euro

Artikel 5. :

De retributie voor de concessiehernieuwingen wordt berekend op basis van de in artikel 3 en
artikel 4 vermelde concessietarieven en wordt proportioneel berekend op het aantal jaren dat
de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt.

Artikel 6. :

De afdekplaat alsook de uitgaven verbonden aan het aanbrengen van de tekst op de afdekplaat
van een columbariumnis, berekend tegen kostprijs, moeten door de aanvrager(s) betaald
worden.

Artikel 7. :

Voor de volgende personen wordt de opstaande steen van de grafzerk en de afdekplaat op het
uitstrooiingsperceel of aan het columbarium met bijkomende gravering kosteloos geleverd en
geplaatst door het gemeentebestuur :
1.
de oudstrijders en gelijkgestelden van beide wereldoorlogen, die minstens 10 jaar in de
bevolkingsregisters of vreemdelingenregister van de gemeente ingeschreven zijn en die
bovendien titularis zijn van de vuurkaart (1914-1918) of de strijderskaart (1940-1945),
met de nationale erkentelijkheid en met de opgave van de oorlogsverdienste.
2.
de krijgsgevangenen en de politiek gevangenen.
3.
de personen die houder zijn van het oorlogskruis.

Artikel 8. :

De retributies worden betaald door overschrijving op rekening van het gemeentebestuur.

Artikel 9. :

Bij niet-minnelijke betaling van de verschuldigde retributie zal de inning bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering gebeuren.

Artikel 10. :

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 11. :

Volgende gemeenteraadsbesluiten worden opgeheven met ingang van 1 januari 2014:
het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2006 betreffende de goedkeuring van het
retributiereglement voor graf- en columbariumconcessies
het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2012 houdende goedkeuring van het
retributiereglement voor graf- en columbariumconcessies - aanpassing termijn.

Artikel 12. :

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de provinciegouverneur Vlaams-Brabant met het
oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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