Besluit van de Gemeenteraad van 15/12/2020
Retributiereglement inzake graf-en columbariumconcessies en inzake begravingen en
ontgravingen voor de aj 2021-2025 (Reglement)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Frank Goossens, Sara Didden,
Kevin Drees, Magda Bocken, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Guido Hellings, Pierre Hendrikx,
Maria Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van
Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde Vermeulen, André Willen, Petronella
Zelissen, raadsleden en Maike Stieners, algemeen directeur.
Verontschuldigd: Guido Geusen, schepen, Gunter Haeldermans, Audrey Jütten, raadsleden.
Algemeen kader
De begraving van een stoffelijk overschot in volle grond of grafkelder, de begraving van een asurn, de
bijzetting van een asurn in een columbarium kan het voorwerp uitmaken van een concessie.
De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.
Stad Maaseik heft een retributie op de graf- en columbariumconcessies en begravingen en ontgravingen.
Gelet op de financiële toestand van het lokaal bestuur Maaseik

Wettelijk kader
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen
 De Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn, inzonderheid
op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, §2
 De artikelen 15bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging
 Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere
wijzigingen
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 2 december 2005
 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Besluit
Goedgekeurd bij elektronische stemming met:
-26 stemmen voor: Johan Tollenaere, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Bouchera Ait Aadi, Dominique Damen, Frank Goossens, Sara Didden, Kevin Drees,
Ine Franssen, André Willen, Elke Gonnissen, Guido Hellings, Magda Bocken, Maria Oosterbos,
Pagina 1 van 3

Besluit 29742 van de Gemeenteraad van 15/12/2020

Marcel Raets, Yvette Swillens, Philip Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde
Vermeulen, Petronella Zelissen, Leo Pieters, Pierre Hendrikx, Eddy Slootmakers.
Artikel 1 :
Voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 wordt de retributie voor graf- en columbariumconcessies en
begravingen en ontgravingen als volgt vastgesteld:

A. Grafconcessies voor de duur van 30 jaar
 Concessie voor 1 persoon of 2 personen boven elkaar (2 m²) : € 600,
met kelder(€ 600 + € 450)= € 1050
 Concessie voor 2 personen of 4 personen, twee aan twee boven elkaar (4 m²) : €1.200
met kelder(€1200 + €900)= €2100
 Concessie voor urne in begraving voor 1 of 2 personen: € 450
 Concessie voor urne in begraving voor 4 personen: € 900
 Vanaf de tweede begraving in de bestaande kelder: €100.
Bijkomende kosten van ingrepen aan gedenksteen worden uitgevoerd door een steenkapper en zijn
ten laste van de aanvrager.

B. Columbariumconcessies voor de duur van 30 jaar
 Urne in nis : voor 1 persoon of 2 personen: € 450

C. Ontgravingen:
 Ontgraving in volle grond: € 800
 Ontgraving uit een bestaande grafkelder: € 800.
 Ontgraving van een urne in volle grond: € 200.

 Verwijderen van een urne uit een bestaande columbariumnis en herbegraving in een
(bestaand) niet-geconcedeerd graf en verwijderen van een urne uit een bestaand
urnegraf en herbegraving in een (bestaand) niet-geconcedeerd graf: € 100
 Verwijderen van een urne uit een bestaande columbariumnis en het plaatsen in een

andere

columbariumnis of keuze voor thuisbewaring: €100.

Artikel 2 :
Eenzelfde concessie mag slechts dienen als graf voor het stoffelijk overschot van de aanvrager, zijn/haar
echtgenoot/echtgenote, zijn bloed- of aanverwanten; voor het stoffelijk overschot van een derde
aangewezen door de aanvrager, van diens echtgenoot, van diens bloed- of aanverwanten ("diens" verwijst
naar de derde); voor het stoffelijk overschot van de leden van een of meer religieuze gemeenschappen,
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evenals voor het stoffelijk overschot van personen die tijdens hun leven ieder bij de gemeentelijke overheid
hun wil te kennen hebben gegeven in eenzelfde concessie te rusten.
De door de concessiehouder aangewezen derden kunnen samen met hem in de concessie worden bijgezet.
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een
concessie aanvragen.

Artikel 3 :
Ingeval van hernieuwing van een concessie met of zonder bijzetting bij het verstrijken van de eerste
vervaldatum van de concessie wordt het bedrag van de concessie aangerekend overeenkomstig het
geldend tarief.

Ingeval van hernieuwing van een concessie met of zonder bijzetting vóór het verstrijken
van de eerste vervaldatum wordt het bedrag als volgt berekend : aantal jaren van de
nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdt, gedeeld door het
totaal aantal jaren van de nieuwe concessietermijn, vermenigvuldigd met het bedrag van
de concessie die op dat ogenblik verschuldigd is.
Artikel 4 :
De retributie is eisbaar op de dag van de begraving, ontgraving of op de dag van de bijzetting in het
columbarium.
Artikel 5 :
De retributie moet betaald worden binnen de dertig dagen na de toezending van het bericht tot betaling.
Artikel 6 :
Indien de betaling van de retributie niet in der minne kan geregeld worden, wordt deze burgerrechterlijk
ingevorderd.

Artikel 7 :
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Maike Stieners
algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift

Pagina 3 van 3

Besluit 29742 van de Gemeenteraad van 15/12/2020

