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Artikel 1. 

Het gemeentebestuur heft een retributie voor concessies 

of voor de hernieuwing van concessies op de gemeente-

lijke begraafplaatsen. 

 

Artikel 2. 

§ 1. De retributie voor het verkrijgen van een conces-

sie bedraagt: 

 voor een perceel grond voor begraving in volle grond: 

500 euro; 

 voor een perceel grond met een enkelvoudige graf-

kelder: 1 200 euro; 

 voor een perceel grond met een dubbele grafkelder: 

1 500 euro; 

 voor een perceel grond met een drievoudige grafkel-

der: 1 800 euro; 

 voor een perceel grond met een grafkelder op het 

urnenveld: 750 euro; 

 voor een nis in het columbarium voorzien van een 

naamplaatje met inscriptie: 650 euro. 

 

§ 2. [De retributie voor van een hernieuwing van een 

concessie voor een duur van tien jaar bedraagt 300 euro 

en voor een duur van twintig jaar 500 euro.] 

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-12-15] 

 

§ 3. De retributie voor een naamplaatje ingeval van 

bijzetting in een niet geconcedeerde nis van bedraagt 100 

euro. 

 

§ 4. De retributie voor een tweede naamplaatje ingeval 

van bijzetting van een tweede asurn in een geconcedeerde 

nis bedraagt 100 euro. 

 

§ 5. De retributie voor een naamplaatje op de zuil van 

de strooiweide bedraagt 25 euro. Deze naamplaatjes 

blijven bestaan gedurende 20 jaar te rekenen vanaf de 

datum van overlijden. 

 

§ 6. De retributie voor het verwijderen van de asurne 

uit een graf of uit een nis in het columbarium bedraagt 

150 euro. 

 

Artikel 3. 

§ 1. Er is geen retributie verschuldigd voor een con-

cessie of voor de hernieuwing van een concessie voor een 

perceel grond voor begraving in volle grond in het park 

bestemd voor de stoffelijke overschotten van de oud-

strijders. Alleen de oud-strijders als zodanig erkend door 

de Nationale Strijdersbond en die in de bevolkingsregis-

ters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeen-

te ingeschreven zijn of geweest zijn, komen hiervoor in 

aanmerking. 

 

§ 2. Er is geen retributie verschuldigd voor een con-

cessie of voor de hernieuwing van een concessie voor een 

perceel grond voor begraving in volle grond in het park 

bestemd voor de stoffelijke overschotten van kinderen. 

Alleen kinderen die de leeftijd van zeven jaar niet bereikt 

hebben en die in de bevolkingsregisters, het vreemdelin-

gen- of wachtregister van de gemeente ingeschreven zijn 

of geweest zijn, komen hiervoor in aanmerking. 

 

§ 3. Er is geen retributie verschuldigd voor een con-

cessie of voor de hernieuwing van een concessie voor een 

perceel grond voor begraving in volle grond in het park 

bestemd voor de stoffelijke overschotten van religieuzen. 

Alleen religieuzen die in de bevolkingsregisters, het 

vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente inge-

schreven zijn of geweest zijn, komen hiervoor in aanmer-

king. 

 

Artikel 4. 

Wanneer geen van de personen waarvan het stoffelijk 

overschot in de concessie zal geplaatst worden in de 

bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister 

van de gemeente ingeschreven is of geweest is, worden 
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de in artikel 2, § 1 en § 2, bedoelde bedragen forfaitair 

verhoogd met 250 euro. 

 

Artikel 5. 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de 

grafconcessie. 

 

Artikel 6. 

Onverminderd de toepassing van de bepalingen van dit 

reglement is het college van burgemeester en schepenen 

gemachtigd om de tarieven bepaald in artikel 2 te wijzi-

gen. 

 

Artikel 7. 

Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2011 — 

Gemeentefinanciën — Retributie grafconcessies, wordt 

opgeheven. 

 

Artikel 8. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt met een 

aanplakbrief die het onderwerp van het reglement 

vermeldt en door publicatie op de gemeentelijke websi-

te. 

 

Artikel 9. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit 

zal binnen een termijn van twintig dagen aangetekend 

worden verzonden naar de gouverneur van de provincie 

Vlaams-Brabant, voor kennisgeving. 

 

 


