GECOÖRDINEERD RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE
BEGRAAFPLAATS MET INGANG VAN 1 DECEMBER 2005
(gemeenteraadsbeslissing van 7 november 2005, gewijzigd bij beslissing van de
gemeenteraad van 24 september 2007, 17 november 2008, 16 mei 2011 en
van 1 februari 2016)

1. Gemeentelijke retributie
Artikel 1
Er wordt een retributie gevestigd op de graf-, grafkelder-, columbarium- en
urnenveldconcessies op de gemeentelijke begraafplaats.
Artikel 2
Een concessie die wordt toegestaan door het gemeentebestuur van
Wezembeek-Oppem voor een graf in volle grond, een grafkelder, een
columbariumnis of een urnenveld duurt steeds 20 of 50 jaar.
Artikel 3
De retributie voor een concessie wordt als volgt vastgesteld:
§1. Graven en grafkelders:
-

concessie van 20 jaar: 1 000 EUR
concessie van 50 jaar: 1 500 EUR
concessie van 20 jaar voor een kind jonger dan zes jaar op het perceel
voor de kinderen: 500 EUR
kostprijs voor de plaatsing van een grafkelder voor twee personen:
750 EUR
kostprijs voor de plaatsing van een grafkelder voor drie personen:
1 000 EUR

Begravingen in niet geconcedeerde grond zijn kosteloos voor de duur van 10 jaar
en voor maximum één lichaam of één asurne. Kosteloos verleende graven zijn
voorbehouden aan de inwoners van de gemeente en voor begravingen die
gedeeltelijk of volledig ten laste genomen worden door het OCMW van de
gemeente.
§2.

Columbarium:

Betonnen columbarium
-

concessie van 20 jaar: 1 000 EUR
concessie van 50 jaar: 1 500 EUR

Keramisch columbarium
-

concessie van 20 jaar: 1 500 EUR
concessie van 50 jaar: 2 000 EUR

Bijzettingen in een columbariumnis zijn kosteloos voor de duur van 10 jaar en voor
maximum één asurne. Kosteloze bijzettingen zijn enkel toegelaten in het betonnen
columbarium en zijn voorbehouden aan inwoners van de gemeente en voor
begravingen die gedeeltelijk of volledig ten laste genomen worden door het
OCMW van de gemeente.
§3. Urnenveld:
-

Concessie van 20 jaar: 1000 EUR
Concessie van 50 jaar: 1500 EUR

Begravingen in een urnenveld zijn kosteloos voor de duur van 10 jaar en voor
maximum één asurne. Kosteloos verleende urnenvelden zijn voorbehouden aan
de inwoners van de gemeente en voor begravingen die gedeeltelijk of volledig ten
laste genomen worden door het OCMW van de gemeente.
Artikel 4
In geval van een concessie van 50 jaar wordt de retributie voor de begraving van
een tweede en eventueel derde persoon of urne, voor de bijzetting van een
tweede urne en voor de begraving van een tweede en eventueel derde urne
vastgesteld op 300 EUR.
Enkel in geval van een aankoop zonder overlijden is bij de eerste begraving, indien
de overledene niet in de gemeente woonde, de retributie van 300 EUR eveneens
verschuldigd.
Artikel 5
Concessies kunnen hernieuwd worden voor een duur van 10 jaar mits het betalen
van een retributie van 400 EUR.
Artikel 6
De in artikelen 3 en 4 vermelde tarieven verdrievoudigen in het geval dat de
overledene geen inwoner is van de gemeente.
Voor de toepassing van dit reglement worden met inwoners van de gemeente
gelijkgesteld, de niet-inwoners die al dan niet ononderbroken gedurende 25 jaar
waren ingeschreven als inwoner van de gemeente.
Voor de toepassing van dit reglement worden met inwoners van de gemeente
gelijkgesteld de niet-inwoners die, ongeacht de periode van inschrijving als
inwoner van de gemeente, wegens hun leeftijd of hun gezondheid, tussen hun
laatste woonplaats in de gemeente en hun overlijden, uitsluitend opgenomen
werden in een instelling of ten laste genomen werden door familie.
De bevoorrechte vreemdelingen, die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld
zijn van inschrijving in de gemeentelijke registers en die werkelijk in de gemeente
verblijven, worden gelijkgesteld met de personen die ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters van de gemeente. De situatie dient bewezen te worden aan de
hand van een attest van de werkgever.
Artikel 7
Voor het gebruik van een voorlopige grafkelder op het gemeentelijke kerkhof wordt
een retributie geheven van 25 EUR per maand. Voor elke begonnen maand wordt
het tarief voor een volledige maand aangerekend.
Voor het gebruik van het mortuarium wordt een retributie geheven van 60 EUR
voor een inwoner en 120 EUR voor een niet-inwoner.
Artikel 8
Voor het ter beschikking stellen van een lijkdrager-helper op de gemeentelijke
begraafplaats wordt een retributie van 100 EUR aangerekend. Ongeacht het
geconcedeerde of niet geconcedeerde grond betreft, is de retributie zowel voor
een eerste begraving als voor een bijbegraving verschuldigd.
Mits overhandiging van een document van het OCMW van de gemeente waarin
wordt verklaard dat het OCMW de begrafeniskosten van de overledene
gedeeltelijk of volledig draagt, wordt er geen retributie aangerekend voor het ter
beschikking stellen van een lijkdrager-helper op de gemeentelijke begraafplaats.
Artikel 9
Het uitstrooien van de as op de strooiweide is kosteloos en voorbehouden aan
inwoners van de gemeente en voor begravingen die gedeeltelijk of volledig ten
laste genomen worden door het OCMW van de gemeente.

Artikel 10
De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) en dient vooraf contant te
worden betaald. De aanvrager ontvangt hiervan onmiddellijk een betalingsbewijs.
Artikel 11
Bij niet betaling van de retributie binnen de voorziene termijn zal de invordering
geschieden overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging.
Artikel 12
Voor opgravingen in toepassing van artikel 19, van de politieverordening op de
gemeentelijke begraafplaats bedraagt de retributie voor de opgraving van een
asurn 1500 EUR en voor de opgraving van een lijkkist 2000 EUR.

2. Slotbepalingen
Artikel 13
De hernieuwingen van de altijddurende concessie, die krachtens het keizerlijk
decreet van 23 prairial jaar XII, verleend werden vóór 13 augustus 1971 worden
toegestaan overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Artikel 14
Alle gevallen, niet bepaald in het huidig reglement, worden geregeld door het
College van Burgemeester en Schepenen.

