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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 20 februari 2020

FINANCIËLE DIENST  - Financiën

9 2020_GR_00021 Retributie op graf-, columbarium- en 
asurnenveldconcessies (2020-2025) - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios 
Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; 
de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo 
Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; 
de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer 
Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter 
Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Wij hebben de tarieven voor concessies afgestemd op deze van de ons omringende 
gemeenten. Omdat de capaciteit van de kerkhoven beperkt is en het onderhoud van de 
kerkhoven aanzienlijke kosten met zich meebrengt, is het gerechtvaardigd een 
differentiatie in tarieven toe te passen voor inwoners en niet-inwoners. Inwoners dragen 
via de andere algemene belastingen immers al bij in het onderhoud van de kerkhoven.  

Het dossier werd besproken op de commissie bestuurlijke en adminstratieve organisatie 
van 12 december 2019.

Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en 
alle latere wijzigingen.

De uitvoeringsbesluiten van voormeld decreet.
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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.

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 
reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 
met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 
kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De geraamde ontvangsten uit dit reglement worden ingeschreven in het meerjarenplan.

Stemming op het besluit

Goedgekeurd  door de gemeenteraad met 
- 29 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Jean Cornand; Gust Crabbe; 
Marleen De Kegel; Ann De Ridder; Lydie De Smet; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan 
Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Guy Jonville; Georgios Karamanis; Bart 
Keymolen; Eddy Longeval; Natacha Martel; Annie Mathieu; Michel Miedzinski; Raimondo 
Palermo; Wim Peeters; Godefroid Pirsoul; Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; 
An Speeckaert; Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout; Betty Willems
- 1 stem(men) tegen: Kathleen D'Herde

Besluit

Artikel 1
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 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

€ 320,00

Verlenging concessie volle grond – 20 jaar - 
1 niet verast stoffelijk overschot

€ 650,00

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

€ 110,00

Verlenging concessie volle grond – 20 jaar – 
kinderen < 7 jaar - 1 niet verast stoffelijk overschot

€ 220,00

 
Concessie grafkelder – 50 jaar – 2 niet veraste € 2.150,00
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stoffelijk overschotten
Concessie grafkelder – 50 jaar – 4 niet veraste 
stoffelijk overschotten

€ 4.325,00

Concessie grafkelder – 50 jaar – 6 niet veraste 
stoffelijk overschotten

€ 6.500,00

Verlenging concessie zonder bijzetting grafkelder – 
50 jaar – 2 niet veraste stoffelijk overschotten

€ 2.150,00

Verlenging concessie zonder bijzetting grafkelder – 
50 jaar – 4 niet veraste stoffelijk overschotten

€ 4.325,00

Verlenging concessie zonder bijzetting grafkelder – 
50 jaar – 6 niet veraste stoffelijk overschotten

€ 6.500,00

 
Concessie in columbarium – 20 jaar
1 persoon

€ 750,00

Verlenging concessie in columbarium – 20 jaar – 1 
persoon

€ 1.080,00

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

€ 1.300,00

Concessie in columbarium – 30 jaar – 2 personen € 1.300,00
Verlenging concessie in columbarium – 30 jaar – 2 
personen

€ 1.620,00

Concessie in columbarium – 50 jaar – 2 personen € 1.620,00
Verlenging concessie zonder bijzetting in 
columbarium – 50 jaar – 2 personen

€ 1.620,00

 
Concessie in urnenveld – 20 jaar
1 persoon

€ 430,00

Verlenging concessie in urnenveld – 20 jaar – 1 
persoon

€ 650,00

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

€ 750,00

Concessie in urnenveld – 20 jaar
kinderen < 7 jaar

€ 160,00

Verlenging concessie in urnenveld – 20 jaar – 
kinderen < 7 jaar

€ 220,00

Concessie in urnenveld – 30 jaar
2 personen

€ 750,00

Verlenging concessie in urnenveld – 30 jaar – 2 
personen

€ 970,00

Concessie in urnenveld – 50 jaar
2 personen

€ 1.300,00

Verlenging concessie in urnenveld zonder bijzetting 
– 50 jaar – 2 personen

€ 1.300,00
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Bijzetting in grafkelder, urnenveld of columbarium gratis
Ontgraven van een urne uit het urnenveld of 
columbarium inclusief herbegraven

€ 380,00

Ontgraving van een kist € 1.080,00
Herbegraven van een kist € 1.080,00
Omvorming van niet-geconcedeerde 
teraardebestelling naar een concessie

€ 650,00

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 
urneveld

Gratis

Concessie 50 jaar in kelder – 2 niet veraste 
stoffelijke overschotten

€ 11.890,00

Concessie 50 jaar in kelder – 4 niet veraste 
stoffelijke overschotten

€ 23.790,00

Concessie 50 jaar in kelder – 6 niet veraste 
stoffelijke overschotten

€ 35.680,00

Verlenging concessie zonder bijzetting grafkelder – 
50 jaar – 2 niet veraste stoffelijk overschotten

€ 11.890,00

Verlenging concessie zonder bijzetting grafkelder – 
50 jaar – 4 niet veraste stoffelijk overschotten

€ 23.790,00

Verlenging concessie zonder bijzetting grafkelder – € 35.680,00
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50 jaar – 6 niet veraste stoffelijk overschotten
 
Concessie 50 jaar – urnenveld of columbarium – 1 
persoon

€ 5.945,00

Verlenging van de concessie 50 jaar – columbarium 
of urnenveld  – 1 persoon

€ 11.890,00

 
Concessie 50 jaar – urnenveld of columbarium – 2 
personen

€ 8.110,00

Verlenging van de concessie zonder bijzetting  50 
jaar – urnenveld of columbarium – 2 personen

€ 8.110,00

 
Bijzetting in een grafkelder, Columbarium of 
urnenveld

€ 1.080,00

Gebruik van het lijkenhuis/dag € 20,00 per dag
Ontgraven van een urne uit het urnenveld of 
columbarium inclusief herbegraven

€ 380,00

Ontgraven van een kist € 1.080,00
Herbegraven van een kist € 1.080,00
Retributie voor asverstrooiing € 110,00
Omvorming van niet-geconcedeerde 
teraardebestelling naar een concessie

€ 1.950

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 moet vooraf  betaald worden.  

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
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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
Huidig reglement vervangt het reglement betreffende hetzelfde onderwerp gestemd op 
19 december 2019.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 


