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Onderwerp

Vaststelling van een retributie gevestigd voor het bekomen of het
vernieuwen van een concessie en het leveren en plaatsen van een
grafkelder

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.19.2075
Artikel 170 van de Grondwet.
De wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 20 juli 1971 en latere wijzigingen.
De omzendbrief betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging, gewijzigd bij de wet van 20 september 1998, verschenen in het Belgisch Staatsblad op
10 februari 2000.
Het Vlaams decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, verschenen in
het Belgisch Staatsblad op 10 februari 2004.
Het Algemeen Reglement op de Begraafplaatsen van Bilzen.
Het politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 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.

FEITELIJKE CONTEXT
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling van een retributie voor het
bekomen of het vernieuwen van een concessie en het leveren en plaatsen van een grafkelder.
MOTIVERING
Het Algemeen Reglement op de Begraafplaatsen van Bilzen voorziet in het verlenen van
concessies, al dan niet met grafkelder. Bijgevolg is het noodzakelijk hiervoor een retributie te
vragen.
BESLISSING
Art. 1

Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een gemeentelijke
retributie gevestigd voor het bekomen, het hernieuwen naar aanleiding van een bijzetting of
het verlengen van een verstreken concessie, en het leveren en plaatsen van een grafkelder.

Art. 2

De retributie is verschuldigd door de persoon die de concessie, de hernieuwing ervan, de
verlenging ervan of de plaatsing van de grafkelder vraagt.

Art. 3

De concessies worden verleend voor een duur van 25 jaar. De duur van een hernieuwing
naar aanleiding van een bijzetting kan tot maximum 25 jaar.
De duur van de eenmalige verlenging van een verstreken concessie bedraagt 15 jaar.

Art. 4

De retributie wordt vastgesteld als volgt:
a
b
c

€ 100,00 voor een nis in het columbarium en € 125,00 voor een nis in een urnenveld,
€ 500,00 voor een perceel grond van 2 m²,
€ 125,00 voor het openen, bijzetten en sluiten van het graf bij een tweede begraving of
van de nis voor een tweede urne.

Art. 5 De retributie voor hernieuwing van een concessie naar aanleiding van een bijzetting of naar
aanleiding van het verlopen van de concessietermijn van een graf waarvan er nog één
begunstigde in leven is, wordt als volgt berekend:
aantal jaren van de nieuwe concessietermijn
die de lopende concessietermijn overschrijdt x
totaal aantal jaren van de nieuwe concessietermijn

retributie die bij de totale termijn
van de concessie hoort

Art. 6 De retributie voor verlenging van een concessie, die ten einde is en volledig benut is,
bedraagt:
−

voor een verlenging van een concessie zoals in artikel 4a:
€ 100,00 voor een nis in columbarium en € 125,00 voor een nis in een urnenveld,

− voor een verlenging van een concessie zoals in artikel 4b:
€ 400,00.
Art. 7 Voor het plaatsen van een grafkelder door de gemeente wordt een retributie van € 650,00
gevraagd en voor het plaatsen van een urnenkelder € 350,00. Het bedrag dient vereffend te
worden op het ogenblik van de aanvraag.

Art. 8 Het bedrag wordt in consignatie gegeven bij de financieel directeur of zijn afgevaardigde bij
het indienen van de aanvraag tot concessie, hernieuwing of verlenging. Het bedrag wordt
verworven door de gemeente bij de kennisgeving van het besluit tot toekenning van de
concessie, de hernieuwing of de verlenging van de concessie.
Art. 9 Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig
artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het reglement wordt overeenkomstig artikels
286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
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