
 

Zitting van dinsdag 10 december 2019 

 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Tegenwoordig: Maertens Bert: burgemeester 
Maertens Caroline, Himpe Kurt, Feys Lothar, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet, 
Van Essche Ann: schepenen 
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein, 
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik, 
Derumeaux Virginie, Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan, 
Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, Hollevoet Justine, Renier Veerle, 
Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie: raadsleden 
Dehaudt Dries: voorzitter 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

 

44. Wijziging retributie op de grafconcessies. Goedkeuring. 

 

De Raad, 

Regelgeving 

- het decreet lokaal bestuur 

- het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het decreet van 15 

november 2005 en bij decreet van 18 april 2008 

- de wijziging van het Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, meer bepaald 

van 9 december 2011, wat de bestemming van de asurne betreft 

- de omzendbrief KB/ABB 2019/2  over de gemeentelijke fiscaliteit 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van 

begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluit van 2 december 2005 

- de gemeentelijke verordening op de begraafplaatsen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 7 mei 

2012  

Feiten en motivering 

-  De financiële situatie van de stad vergt de inning van belastingen en retributies 
- Het beheer, onderhoud en werking van de kerkhofsites vergt de inzet van personeel en materiaal 
-    de noodzaak om de tarifering meer af te stemmen op het ruimtebeslag die een begraafplaats inneemt  

Besluit met algemene stemmen: 

Art. 1  

 

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie  

geheven op concessies op de stedelijke begraafplaatsen en kerkhoven.. 

 

Concessies worden verleend voor :  

1) een perceel  volle grond, bestemd voor kist en/of urne 

2) een grafkelder, bestemd voor kist en/of urne 

3) een asurne in een urnenveld 

4) nis in het columbarium, 

 

Art. 2  

voor een periode aanvangend op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 bedraagt de retributie : 

 

Soort grondconcessie Duur  Retributie 

 



Niet geconcedeerde grond 10 jaar (niet verlengbaar) gratis 

Perceel volle grond kist 20 jaar € 450 

Perceel volle grond kist 40 jaar € 1.050 

Perceel volle grond urne 20 jaar € 300 

Perceel volle grond urne 40 jaar € 700 

   

Grafkelder voor 2 kisten 20 jaar (enkel verlenging) € 450 

Grafkelder voor 2 kisten 40 jaar (ook verlenging) € 1.050 

Grafkelder voor 3 kisten 20 jaar (enkel verlenging) € 600 

Grafkelder voor 3 kisten  40 jaar (ook verlenging) € 1.200 

   

Niet – geconcedeerde nis 10 jaar (niet verlengbaar) gratis 

Nis in columbarium 20 jaar € 300 

Nis in columbarium 40 jaar € 700 

   

Niet – geconcedeerde urne in 

urnenveld 

10 jaar (niet verlengbaar) gratis 

Asurne in urnenveld 20 jaar € 300 

Asurne in urnenveld 40 jaar € 700 

 

Naast de grondconcessie wordt ook een retributie aangerekend op de verkoop van stedelijke grafkelders.  

De retributie bedraagt hiervoor :  

 500 EUR voor een 2-persoonsgrafkelder  

 800 EUR voor een 3-persoonsgrafkelder 

1 kist komt overeen met 3 urnen. 

De grootte van de urnen dient aangepast te worden aan de grootte van de plaats. 

 

grafcapaciteit  

- niet-geconcedeerde grond : 1 kist 

- geconcedeerde grond : max. 2 kisten of 1 kist en 3 asurnen of 6 asurnen 

 

- niet-geconcedeerde columbariumnis : 1 asurne  

- geconcedeerde columbariumnis : max. 3 asurnen  

 

- niet-geconcedeerd urnenveldperceel : 1 asurne   

- geconcedeerd urnenveldperceel : max. 3 asurnen  

 

- niet-geconcedeerde grond wordt gratis verleend voor 10 jaar, 1 persoon. 

 

Indien ambtshalve stappen ondernomen moeten worden in het verwijderen van onbederfelijke stoffen dan wordt 

hiervoor een retributie vastgesteld van 4000 euro. 

 

Grafconcessies voor minderjarigen worden gratis verleend voor de termijn van 40 jaar. 

 

Grafconcessies voor foetussen (hebben de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet bereikt en na een 

zwangerschapsduur van ten volle 12 weken) worden gratis verleend voor de termijn van 40 jaar. 

 



Concessie in het kader van hergebruik: 

Soort  Kostprijs Duur  Retributie 

Behoud van enkel het grafmonument € 50   

Behoud van enkel de kelder € 50 20 jaar € 300  

Behoud van enkel de kelder € 50 40 jaar € 700  

Behoud van kelder en zerk € 50 20 jaar € 300 

Behoud van kelder en zerk € 50 40 jaar € 700 

Kelder + gedwongen renovatie € 50  20 jaar € 300  

Kelder + gedwongen renovatie € 50  40 jaar € 700  

Peterschap in het kader van hergebruik (onderhoud van het graf 

valt ten laste van de peter) 

  Gratis 

 

Bijkomende kosten ten laste van de hergebruiker: 

 ontgraving van het graf 

 eventuele restauratiekost 

 

De ontgraving van stoffelijke resten gebeurt steeds door een erkende, private firma aangesteld door en ten laste 

van de concessiehouder. Indien ambtshalve stappen moeten ondernomen worden voor het ontgraven, wordt 

hiervoor een retributie vastgesteld van 4000 euro. 

 

Art.3  

Het recht voor hernieuwing van een concessie, nis in columbarium of asurne in grafkelder, wordt als volgt 

vastgesteld:  

  hernieuwing voor 20 jaar: € 300 

  hernieuwing voor 40 jaar: € 700 

  hernieuwing voor 40 jaar in een grafkelder (capaciteit 2 kisten): €700 

  hernieuwing voor 40 jaar in een grafkelder (capaciteit 3 kisten): € 800 

 

Art.4  

in geval van hernieuwing van de concessie voor het verstrijken van de vastgestelde termijn of bij de laatste 

bijzetting, wordt de retributie  proportioneel berekend op het aantal jaren dat de hernieuwde concessie de 

vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt. 

 

Art.5  

Na bijzetting kan de concessie verlengd worden met eenzelfde termijn als de lopende.  Het recht wordt als volgt 

vastgesteld: 

 

- € 300 pro rata van de verlopen termijn voor een concessie van 20 jaar, 

- € 700 pro rata van de verlopen termijn voor een concessie van 40 jaar, 

- € 700 pro rata van de verlopen termijn voor een concessie van 40 jaar in een grafkelder (capaciteit 2 kisten) 

- € 800 pro rata van de verlopen termijn voor een concessie van 40 jaar in een grafkelder (capaciteit 3 kisten). 

 

Art.6  

Indien na de crematie door de nabestaanden nog een gezamenlijk schriftelijk verzoek wordt ingediend om de as 

te bewaren, uit te strooien of te begraven op een andere plaats dan de stedelijke begraafplaats, dan neemt de 

concessie pas een einde twee jaar na de verwijdering van de urne uit een graf, columbarium of urnenveld.  Het 

verval van de concessie geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de betaalde concessievergoeding, noch 

geheel, noch gedeeltelijk. 

 

Art.7 

Ontgravingen: de ontgraving van stoffelijke resten uit een gewoon graf, uit een begraafplaatsconcessie in volle 

grond of een grafkelder, uit een urnengraf of de verwijdering van een urne uit een columbariumnis en dit met het 

oog op een andere bestemming van de stoffelijke resten, of van de urne en/of de as. 

De retributie voor de ontgravingen wordt vastgesteld als volgt: 



 

 € 600 voor het ontgraven van een asurn uit een graf en het herbegraven in een nieuw urnengraf;  

 € 500 voor het verwijderen van een asurn uit het columbarium en het begraven in een nieuw graf;  

 € 400 voor het verwijderen van een asurn uit het columbarium en het plaatsen in een andere nis in een 

columbarium; 

 € 300 voor het verwijderen van een asurn uit de columbariumnis of urnengraf met een nieuwe 

bestemming, anders dan voorgaanden; 

 € 250 voor alle andere ontgravingen  

Deze kosten worden nog verhoogd met de retributie voor de nieuwe concessie. 

De retributie is verschuldigd door diegene die de machtiging tot ontgraving vraagt. 

De ontgraving van stoffelijke resten gebeurt steeds door een erkende, private firma aangesteld door en ten laste 

van de concessiehouder. Indien ambtshalve stappen moeten ondernomen worden voor het ontgraven, wordt 

hiervoor een retributie vastgesteld van 4000 euro. 

Vrijstellingen: 

 ontgravingen verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen;  

 ontgravingen, ambtshalve verricht door het Stadsbestuur. 

 

Art. 8 

De vermelding van de naam van een overledene op een zerk waar de overledene in kwestie niet begraven is, kan 

indien duidelijk aangegeven wordt dat de overledene daar niet begraven is. Hiervoor wordt een retributie van 25 

euro gerekend. 

 

Art.9 

Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met het uitvoeren van dit besluit. 

 

 

 

Namens de Gemeenteraad, 

De algemeen directeur, 

get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 

get. Dehaudt Dries 

   

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   

De algemeen directeur,   

 

 

 

Jacobus Anton 
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