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leden; 
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Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 
 

Financiële Dienst 

  

Raad nr. Onderwerp 

2017SE064018  Wijziging retributiereglement graf-, columbarium- en asurnenveldconcessies - 

2018/2019 - goedkeuring 

 

De Raad, 

 

Aanleiding 

 

Naar aanleiding van de aanpassing het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen, 

moet ook het retributiereglement op graf- columbarium- en asurnenveldconcessies worden 

aangepast. 

 

Juridische gronden 

 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen.  

 

Het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging 

gewijzigd door het decreet van 18 april 2008. 

 

De uitvoeringsbesluiten dd 14.05.2004, 21.10.2005 en 24.02.2006 van voormeld decreet. 

 

De omzendbrief BA 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet 

van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten. 

 

De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 met de gecoördineerde onderrichtingen over de 

gemeentefiscaliteit.  

 

Adviezen en visum 

 

Niet van toepassing. 

 



Motivering 

 

Bij asverstrooiingen wordt de mogelijkheid geboden om een naamplaatje te laten hangen. 

De voorziene prijs voor een naamplaatje is gebaseerd op een prijsvergelijking met de ons 

omliggende gemeenten (Dilbeek – 50 euro; Halle – 60 euro; Beersel – 60 euro). Voor niet-

inwoners wordt dit tarief maal drie gedaan. Gelet op de logica die in het reglement wordt 

gevolgd, waarbij verlengingen in de regel duurder zijn, is het tarief voor een verlenging het 

tarief voor de oorspronkelijke termijn maal twee. 

 

In het huishoudelijk reglement wordt tevens de omzetting van een niet-concessie naar een 

concessie in bepaalde gevallen mogelijk gemaakt. Om te vermijden dat het een 

standaardpraktijk wordt om eerst gratis te laten begraven voor 10 jaar en vervolgens pas een 

concessie te nemen, en om zeker te vermijden dat de kost voor een dergelijke concessie 

lager ligt dan als iemand meteen een concessie neemt, wordt er een administratieve kost 

ingevoerd voor de omzetting, gelet op de administratie die dit met zich mee brengt. Voor 

niet-inwoners wordt dit tarief maal drie gedaan. 

 

Financiële impact 

 

De geraamde ontvangsten uit dit reglement worden ingeschreven in het budget. 

 

Met algemene stemmen 

 

Besluit 

 

Artikel 1. Er wordt vanaf 1 januari 2018 tot en met 2019 een retributie gevestigd op de 

graf-, columbarium- en asurnenveldconcessies op de gemeentelijke 

begraafplaatsen. Bij de concessies van niet-veraste stoffelijke overschotten 

voor 50 jaar is de prijs van de kelder inbegrepen. 

 



Artikel 2. De retributie voor inwoners wordt vastgesteld als volgt: 

 

Concessie volle grond – 20 jaar – 1 niet verast stoffelijk 

overschot 

€ 300,00 

Verlenging concessie volle grond – 20 jaar -  

1 niet verast stoffelijk overschot 

€ 600,00 

Concessie volle grond – 20 jaar – kinderen < 7 j – 1 niet 

verast stoffelijk overschot 

€ 100,00 

Verlenging concessie volle grond – 20 jaar – kinderen < 7 

jaar - 1 niet verast stoffelijk overschot 

€ 200,00 

Concessie grafkelder – 50 jaar – 2 niet veraste stoffelijk 

overschotten 

€ 2.000,00 

Concessie grafkelder – 50 jaar – 4 niet veraste stoffelijk 

overschotten 

€ 4.000,00 

Concessie grafkelder – 50 jaar – 6 niet veraste stoffelijk 

overschotten 

€ 6.000,00 

Verlenging concessie zonder bijzetting grafkelder – 50 jaar 

– 2 niet veraste stoffelijk overschotten 

€ 2.000,00 

Verlenging concessie zonder bijzetting grafkelder – 50 jaar 

– 4 niet veraste stoffelijk overschotten 

€ 4.000,00 

Verlenging concessie zonder bijzetting grafkelder – 50 jaar 

– 6 niet veraste stoffelijk overschotten 

€ 6.000,00 

Concessie in columbarium – 20 jaar 

1 persoon 

€ 700,00 

Verlenging concessie in columbarium – 20 jaar – 1 

persoon  

€ 1.000,00 

Omzetting van een reeds vergunde nog niet verlopen 

concessie in het columbarium van 20 jaar voor 1 persoon 

naar een concessie in het columbarium voor 30 jaar voor 

2 personen ingevolge de bijzetting van een inwoner 

€ 1.200,00 

Concessie in columbarium – 30 jaar – 2 personen € 1.200,00 

Verlenging concessie in columbarium – 30 jaar – 2 

personen 

€ 1.500,00 

Concessie in columbarium – 50 jaar – 2 personen € 1.500,00 

Verlenging concessie zonder bijzetting in columbarium – 

50 jaar – 2 personen 

€ 1.500,00 

Concessie in urnenveld – 20 jaar 

1 persoon 

€ 400,00 

Verlenging concessie in urnenveld – 20 jaar – 1 persoon € 600,00  

Omzetting van een reeds vergunde nog niet verlopen 

concessie in het urnenveld van 20 jaar voor 1 persoon 

naar een concessie in het urnenveld voor 30 jaar voor 2 

personen ingevolge de bijzetting van een inwoner 

€ 700,00 

Concessie in urnenveld – 20 jaar 

kinderen < 7 jaar  

€ 150,00 

Verlenging concessie in urnenveld – 20 jaar – kinderen < 7 

jaar 

€ 200,00 

Concessie in urnenveld – 30 jaar € 700,00 



2 personen 

Verlenging concessie in urnenveld – 30 jaar – 2 personen € 900,00 

Concessie in urnenveld – 50 jaar 

2 personen 

€ 1.200,00 

Verlenging concessie in urnenveld zonder bijzetting – 50 

jaar – 2 personen 

€ 1.200,00 

Bijzetting in grafkelder, urnenveld of columbarium gratis  

Ontgraven van een urne uit het urnenveld of 

columbarium inclusief herbegraven 

€ 350,00 

Ontgraving van een kist € 1.000,00  

Herbegraven van een kist € 1.000,00  

Omvorming van niet-geconcedeerde teraardebestelling 

naar een concessie 
€ 600,00 

Naamplaatje op gedenkzuil bij asverstrooiing – 10 jaar € 60,00 

Verlenging naamplaatje op gedenkzuil – 10 jaar € 120,00 

 

Onder inwoner van de gemeente wordt voor de toepassing van dit reglement 

verstaan: Elke persoon die minstens één jaar ingeschreven is in de  

bevolkingsregisters en wachtregisters van de gemeente.  

 

Met inwoners van de gemeente worden gelijkgesteld: 

 

 De personen die effectief in Sint-Pieters-Leeuw wonen, maar krachtens 

wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn 

van inschrijving in het gemeentelijk bevolkings- of 

vreemdelingenregister.  

 

 De personen die gedurende minstens de helft van hun leven 

ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van Sint-Pieters-Leeuw of 

die tijdens de periode van 25 jaren voorafgaand aan hun overlijden 

ten minste 10 jaar ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de 

gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 

 

Artikel 3. Niet-inwoners kunnen enkel op de gemeentelijke begraafplaatsen terecht 

mits aankoop van een concessie van 50 jaar. De retributie voor niet-inwoners 

wordt als volgt vastgesteld:  

 

Niet-inwoners overleden op ons grondgebied 

10 jaar gewoon graf, 10 jaar columbarium, 10 jaar 

urnenveld 

Gratis 

Concessie 50 jaar in kelder – 2 niet veraste stoffelijke 

overschotten 

€ 11.000,00 

Concessie 50 jaar in kelder – 4 niet veraste stoffelijke 

overschotten 

€ 22.000,00 

Concessie 50 jaar in kelder – 6 niet veraste stoffelijke 

overschotten 

€ 33.000,00 

Verlenging concessie zonder bijzetting grafkelder – 50 jaar 

– 2 niet veraste stoffelijk overschotten 

€ 11.000,00 

Verlenging concessie zonder bijzetting grafkelder – 50 jaar 

– 4 niet veraste stoffelijk overschotten 

€ 22.000,00 

 



Verlenging concessie zonder bijzetting grafkelder – 50 jaar 

– 6 niet veraste stoffelijk overschotten 

€ 33.000,00 

Concessie 50 jaar – urnenveld of columbarium – 1 

persoon 

€ 5.500,00 

Verlenging van de concessie 50 jaar – columbarium of 

urnenveld  – 1 persoon 

€ 11.000,00 

Concessie 50 jaar – urnenveld of columbarium – 2 

personen 

€ 7.500,00 

Verlenging van de concessie zonder bijzetting  50 jaar – 

urnenveld of columbarium – 2 personen 

€ 7.500,00 

Bijzetting in een grafkelder, Columbarium of urnenveld € 1.000,00  

Gebruik van het lijkenhuis/dag € 20,00 per dag 

Ontgraven van een urne uit het urnenveld of 

columbarium inclusief herbegraven 

€ 350,00 

Ontgraven van een kist € 1.000,00  

Herbegraven van een kist € 1.000,00 

Retributie voor asverstrooiing € 100,00  

Omvorming van niet-geconcedeerde teraardebestelling 

naar een concessie 
€ 1800,00 

Naamplaatje op gedenkzuil bij asverstrooiing – 10 jaar € 180,00 

Verlenging naamplaatje op gedenkzuil – 10 jaar € 360,00 

In elk  geval geldt voor elke persoon ingeschreven in de bevolkings-, 

vreemdelingen- of wachtregisters van Sint-Pieters-Leeuw of personen 

overleden op ons grondgebied dat zij gratis kunnen beschikken  over  een 

gewoon graf (10 jaar),  een columbarium (10 jaar) of urnenveld voor 1 

persoon (10 jaar).  

 

Artikel 4. De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) en dient vooraf in de 

gemeentekas te worden gestort.  

 

Artikel 5. Vanaf het moment van een bijzetting in een concessie kan een nieuwe 

termijn van rechtswege aanvang nemen. De retributie wordt dan als volgt 

berekend: 

 R=(PXBT)/OT, waarbij 

 R= de retributie 

 P= de prijs aangeduid in artikel 2 of 3 

 BT= de reeds verstreken termijn 

 OT= de oorspronkelijke termijn 

 

Artikel 6. De concessie kan slechts aangekocht worden vanaf het overlijden van de 

eerste persoon die in de concessie zal geplaatst worden. 

 

Artikel 7. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018 en heft alle reglementen met 

hetzelfde onderwerp op. 

 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  

(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 13 november 2017 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 



 


