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            RETRIBUTIEREGLEMENT OP 
DE BEGRAAFPLAATSEN  

 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 25/11/2008 
 

 
 
 
Artikel 1:  
 
De begraving van inwoners van de gemeente in niet-gereglementeerde zandgraven, niet-
geconcedeerde columbariumnissen of op de aparte ruimte voor niet-geconcedeerde 
begraving van urnen is gratis. Het stoffelijk overschot van personen vreemd aan de 
gemeente wordt niet begraven in niet-geconcedeerde grond of niet-geconcedeerde 
columbariumnis. 
 
Artikel 1.1:  
 
Grafconcessies: 
 
De concessieaanvraag of de aanvraag tot hernieuwing wordt ingediend door de 
concessiehouder of de gemachtigde door een aanvraagformulier te bekomen bij de dienst 
burgerlijke stand. 
 
Artikel 1.2:  
 
De concessietermijn vangt aan vanaf de datum van begraving van de eerste overledene. 
 
Artikel 1.3:  
 
De tarieven van de grafconcessies worden als volgt vastgesteld: 
 
grondconcessie 1 persoon – inwoner     1.300 euro 
grondconcessie 1 persoon – niet inwoner     1.500 euro 
 
Concessie bijkomende persoon – inwoner     500 euro 
Concessie bijkomende persoon – niet-inwoner    700 euro 
 
In deze prijs is de levering en plaatsing van de grafkelder inbegrepen. 
(voor de toepassing van dit artikel dient rekening gehouden te worden met de bepalingen 
zoals vervat in artikel 1.3. van het huishoudelijk reglement) 
 
Artikel 2: 
 
Nisconcessies: 
 
Artikel 2.1:  
 
De concessieaanvraag of de aanvraag tot hernieuwing wordt ingediend door de 
concessiehouder of de gemachtigde door een aanvraagformulier te bekomen bij de dienst 
burgerlijke stand. 
 
Artikel 2.2:  
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De concessietermijn vangt aan vanaf de datum van bijzetting van de eerste urne in de 
nis. 
 
Artikel 2.3:  
 
De tarieven van de nisconcessies worden als volgt vastgesteld: 
 
nisconcessie 1 persoon – inwoner     1.300 euro  
nisconcessie 1 persoon – niet inwoner    1.500 euro 
 
Concessie bijkomende persoon – inwoner    500 euro 
Concessie bijkomende persoon – niet-inwoner   700 euro 
 
(voor de toepassing van dit artikel dient rekening gehouden te worden met de bepalingen 
zoals vervat in artikel 1.3. van het huishoudelijk reglement) 
 
Artikel 3: 
 
Het urnenveld:  
 
Artikel 3.1:  
 
De tarieven van de concessies in het urnenveld worden als volgt vastgesteld: 
 
urnenconcessie 1 persoon – inwoner     1.300 euro 
urnenconcessie 1 persoon – niet inwoner    1.500 euro 
 
Concessie bijkomende persoon – inwoner    500 euro 
Concessie bijkomende persoon – niet-inwoner   700 euro 
 
(voor de toepassing van dit artikel dient rekening gehouden te worden met de bepalingen 
zoals vervat in artikel 1.3. van het huishoudelijk reglement) 
 
Artikel 4:  
 
De asverstrooiing is gratis voor inwoners. Voor niet-inwoners wordt het tarief vastgesteld 
op 185 euro. 
 
Artikel 5:  
 
Naamplaatje op de herdenkingszuilen van de strooiweiden: 
 
Artikel 5.1:  
 
Op de strooiweiden van de kerkhoven werden er herdenkingszuilen geplaatst, waarop 
een naamplaatje wordt geplaatst. 
 
Artikel 6: 
 
De opgraving:  
 
Artikel 6.1:  
 
De retributie voor de opgraving van een stoffelijk overschot bedraagt 1.500 euro. 
 
Artikel 6.2:  
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De retributie voor de opgraving of verplaatsing van een asurn bedraagt 125 euro. 
 
Artikel 6.3:  
 
De retributie is niet verschuldigd bij: 
de opgraving verricht ingevolge een rechterlijke beslissing. 
terugneming van een perceel wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden. 
Wanneer de opgraving verricht wordt om de stoffelijke resten te begraven op een ander 
deel van de begraafplaats 
wijziging van de bestemming van de begraafplaats. Wanneer de opgraving verricht wordt 
om de stoffelijke resten te begraven op een andere gemeentelijke begraafplaats. 
 
Artikel 6.4:  
 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) van de opgraving. 
 
Artikel 7:  
 
De graf-, nis-, urnenveldconcessies kunnen hernieuwd worden:  
(artikel 7, §2 en §3) 
 
Artikel 7.1: 
 
Hernieuwing zonder bijzetting (art. 7 §2) 
De hernieuwing kan enkel geweigerd worden als blijkt dat op het moment van de aanvraag 
de concessie verwaarloosd is. De duur van de hernieuwing bedraagt 10 jaar.  
Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon 
een aanvraag tot hernieuwing doen. 
 
Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de burgemeester of zijn 
gemachtigde een akte op, waarin wordt gesteld dat de aanvraag om hernieuwing moet 
worden ingediend. Een afschrift van akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de 
ingang van de begraafplaats aangeplakt.  
 
Als er geen aanvraag tot hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie.  
 
 Hernieuwing met bijzetting (art. 7 §3) 
De concessie kan op uitdrukkelijke aanvraag voor een nieuwe periode van 40 jaar worden 
hernieuwd naar aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de concessie.  
Indien er van de mogelijkheid tot hernieuwing van de concessie bij een bijzetting geen 
gebruik wordt gemaakt én indien de laatste begraving in de concessie zich voordoet minder 
dan tien jaar voor het verstrijken van de concessie, dan moet het graf gedurende een 
termijn van tien jaar behouden blijven. (dit naar analogie met artikel 18, eerste lid, 
betreffende een niet-geconcedeerd graf). 
  
 In geval van een hernieuwing van een concessie (al dan niet met bijzetting) 
vóór het verstrijken ervan moet het door de gemeente vereiste verschuldigde bedrag 
berekend worden rekening houdend met het nog te lopen aantal jaren in de bestaande 
concessie. Dit bedrag wordt als volgt berekend: 
 
Aantal jaren van de nieuwe    verschuldigd 
concessietermijn die de    bedrag dat bij de totale 
lopende concessietermijn   termijn van de  
overschrijdt    X concessie hoort  

totaal aantal jaren van de nieuwe concessietermijn 
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Artikel 7.2:  
 
De concessiehernieuwingen worden toegekend door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
De retributie voor de hernieuwingen bedraagt 50 % van de vastgestelde 
retributies voor concessies.  
 
Artikel 7.3: 
 
Sinds de wet van 20 juli 1971 werden de eeuwigdurende concessies afgeschaft. In 
toepassing van artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 moet telkens na vijftig jaar, 
en zonder vergoeding, de vroegere altijddurende concessie op aanvraag hernieuwd 
worden.  
De duur van nieuwe concessies kan eveneens maximaal 40 jaar bedragen. 
  
Artikel 8:  
 
In geval van terugname van een geconcedeerd perceel of een nis, wegens openbaar 
belang of dienstnoodwendigheden, kunnen de concessiehouders: 
 
Artikel 8.1: 
 
een aanspraak maken op enige vergoeding; 
 
Artikel 8.2:  
 
een perceel van dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde 
begraafplaats of op een andere begraafplaats bekomen. 
Enige belanghebbende zal hiervoor een aanvraag tot overbrenging indienen vóór de 
datum van terugneming. 
 
Artikel 9: 
 
In geval van sluiting van een begraafplaats, kunnen de concessiehouders: 
  
Artikel 9.1:  
 
geen aanspraak maken op enige vergoeding; 
 
Artikel 9.2:  
 
een perceel van dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op de nieuwe 
begraafplaats bekomen. 
Enige belanghebbende zal hiervoor een aanvraag tot overbrenging indienen vóór de 
datum van stopzettting van begravingen. 
 
Artikel 10:  
 
Ingangsdatum van dit gemeenteraadsbesluit is 01.01.2009. Dit gemeenteraadsbesluit 
vervangt alle vorige besluiten. 


