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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 5 november 2013 het retributiereglement goed voor de vernieuwing 
van een concessie op de begraafplaatsen. Dit reglement loopt tot 31 december 2019 en moet 
opnieuw gestemd worden door de gemeenteraad. Het huidige reglement voorziet in een retributie 
van 600 euro voor een verlenging met een termijn van 30 jaar. Er worden geen wijzigingen 
aangebracht aan het vorige reglement.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
In het reglement op begraafplaatsen en lijkbezorging is bepaald dat geen nieuwe grafconcessies 
worden toegestaan. Bestaande concessies kunnen verlengd worden voor een termijn van 30 jaar 
waarvoor een vergoeding moet betaald worden. Concessies brengen kosten met zich mee voor 
onderhoud van de gronden door het stadspersoneel en verminderen de beschikbare ruimte op de 
begraafplaatsen waardoor er vlugger een uitbreiding van de begraafplaatsen noodzakelijk is.



Door de financiële toestand van de stad is het billijk deze kosten te verhalen op de aanvrager.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed: 

Retributies 2020-2025:

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE HERNIEUWING VAN EEN CONCESSIE OP DE BEGRAAFPLAATS

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op het hernieuwen van 
een concessie op de begraafplaats.

Doel: Het reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging bepaalt dat er geen nieuwe 
grafconcessies kunnen verleend worden. Bestaande concessies kunnen nog wel verlengd worden 
met telkens een termijn van 30 jaar.

Concessies brengen kosten met zich mee voor onderhoud van de gronden door het stadspersoneel 
en verminderen de beschikbare ruimte op de begraafplaatsen waardoor er vlugger een uitbreiding 
van de begraafplaatsen noodzakelijk is. Het is noodzakelijk om de gebruiker te laten bijdragen aan 
deze extra kosten.

2. Gebruiker 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de hernieuwing van een concessie op de 
begraafplaats.

3. Bepaling van het tarief

De retributie bedraagt 600 euro per hernieuwing.

4. Verminderingen

Er zijn geen verminderingen van toepassing. 

5. Betaling 

De retributie moet cash, via bankcontact of online betaald worden. Als contante betaling niet 
mogelijk is, wordt de retributie betaald via overschrijving 30 dagen na factuurdatum of na verzoek 
tot betaling. 

6. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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- unaniem voor

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


