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Zitting van 17.12.20

#Onderwerp : Retributie op de grafconcessies - hernieuwing en wijzigingen#

Openbare zitting

FINANCIËLE ZAKEN

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de Wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 augustus 2009 betreffende het algemeen reglement
betreffende de invordering inzake gemeenteretributies;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende de retributie op de
grafconcessies, dewelke uitvoerbaar geworden is op 20 februari 2018, voor een termijn verstrijkend op 31
december 2020;
Overwegende het verslag van de Gemeenteontvanger van 19 november 2020 waarbij de keuze van een jaarlijkse
retributie-indexatie van 1,5% werd gemotiveerd;
Gezien de financiële situatie van de Gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLUIT wat volgt:
 
HOOFDSTUK I. - Belastinggrondslag
 
Artikel 1
Voor de dienstjaren 2021 tot en met 2023 wordt een retributie geheven op de grafconcessies.
 
HOOFDSTUK II. - Belastingplichtigen
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Artikel 2
De retributie is verschuldigd hetzij door de natuurlijke persoon die de dienst aanvraagt, hetzij door de familie, de
erfgenamen of de rechthebbenden.
 
Artikel 3
De overledenen, die onvermogend of steuntrekkend van het O.C.M.W. zijn, kunnen een vermindering van 50%
bekomen op de prijzen vermeld in onderhavig reglement, mits voorlegging van een attest afgeleverd door het
O.C.M.W.
 
Artikel 4
Voor de toepassing van dit reglement geldt slechts het bewijs van het hoofdverblijf in de gemeente door een
inschrijving in de bevolkingsregisters, uitgezonderd voor de personen die hiervan wettelijk worden ontheven.
 
HOOFDSTUK III. - Berekening van de retributie
 
A. TIJDELIJKE CONCESSIES VOOR 15 JAAR IN VOLLE GROND
 
Artikel 5
De prijs van een individuele concessie in volle grond toegestaan voor vijftien jaar is vastgesteld op €604,12. Dit
bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 1,5%:

2021: €604,12

2022: €613,18

2023: €622,38

Deze prijs wordt met de helft verminderd voor de kinderen van minder dan 7 jaar oud.
 
B. CONCESSIES VOOR 30 JAAR IN VOLLE GROND
 
Artikel 6
§1. De prijs van de concessies in volle grond toegestaan voor dertig jaar, wordt vastgesteld als volgt:
Concessie bestemd voor:

één lichaam: €1.206,89

twee lichamen: €1.810,34

drie lichamen: €2.112,05

vier lichamen: €2.413,78

Deze prijs wordt met de helft verminderd voor de kinderen van minder dan 7 jaar oud.
 
Deze bedragen zullen geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 1,5%:
 
2021: Concessie bestemd voor:

één lichaam: €1.206,89

twee lichamen: €1.810,34

drie lichamen: €2.112,05

vier lichamen: €2.413,78

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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2022: Concessie bestemd voor:

één lichaam: €1.224,99

twee lichamen: €1.837,50

drie lichamen: €2.143,73

vier lichamen: €2.449,99

2023: Concessie bestemd voor:

één lichaam: €1.243,36

twee lichamen: €1.865,06

drie lichamen: €2.175,89

vier lichamen: €2.486,74

§2. Bovendien wordt een bijkomend recht van €1.206,89 geïnd per persoon aangeduid in de concessieakte, die
zijn hoofdverblijf niet heeft in de gemeente op het ogenblik van het overlijden. Dit bedrag zal geïndexeerd
worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 1,5%:

2021: €1.206,89

2022: €1.224,99

2023: €1.243,36

§3. De plaats van één lichaam mag bezet worden door twee asurnen mits betaling van een bijkomend recht van
€604,12 voor de tweede asurn. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een
aanslagvoet van 1,5%:

2021: €604,12

2022: €613,18

2023: €622,38

C. CONCESSIES VOOR 50 JAAR IN VOLLE GROND
 
Artikel 7
§1. De prijs van de concessies toegestaan voor vijftig jaar bestemd tot het begraven in volle grond, wordt
vastgesteld als volgt:
Concessie bestemd voor:

één lichaam: €1.810,34

twee lichamen: €2.715,51

drie lichamen: €3.198,27

vier lichamen: €3.620,67

Deze bedragen zullen geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 1,5%:
 
2021: Concessie bestemd voor:

één lichaam: €1.810,34

twee lichamen: €2.715,51

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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drie lichamen: €3.198,27

vier lichamen: €3.620,67

2022: Concessie bestemd voor:

één lichaam: €1.837,50

twee lichamen: €2.756,24

drie lichamen: €3.246,24

vier lichamen: €3.674,98

2023: Concessie bestemd voor:

één lichaam: €1.865,06

twee lichamen: €2.797,58

drie lichamen: €3.294,93

vier lichamen: €3.730,10

§2. Bovendien wordt een bijkomend recht van €1.810,34 geïnd per persoon aangeduid in de concessieakte, die op
het ogenblik van het overlijden zijn hoofdverblijf niet heeft in de gemeente. Dit bedrag zal geïndexeerd worden
de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 1,5%:

2021: €1.810,34

2022: €1.837,50

2023: €1.865,06

§3. De plaats van één lichaam mag bezet worden door twee asurnen mits betaling van een bijkomende
vergoeding van €724,12 voor de tweede asurn. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar
met een aanslagvoet van 1,5%:

2021: €724,12

2022: €734,98

2023: €746,00

D. CONCESSIES VOOR 50 JAAR BESTEMD TOT HET BOUWEN VAN GRAFKELDERS
 
Artikel 8
§1. De prijs van de concessies toegestaan voor vijftig jaar bestemd tot het bouwen van grafkelders, is vastgesteld
als volgt:

Concessie “1ste categorie” bestemd voor:

één lichaam: €3.258,60

twee lichamen: €3.862,05

drie lichamen: €4.163,76

vier lichamen: €4.465,49

Concessie “2de categorie” bestemd voor:

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
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• 
• 
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• 
• 
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één lichaam: €2.932,74

twee lichamen: €3.475,85

drie lichamen: €3.747,39

vier lichamen: €4.018,93

Deze bedragen zullen geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 1,5%:
 

2021: Concessie “1ste categorie” bestemd voor:

één lichaam: €3.258,60

twee lichamen: €3.862,05

drie lichamen: €4.163,76

vier lichamen: €4.465,49

2021: Concessie “2de categorie” bestemd voor:

één lichaam: €2.932,74

twee lichamen: €3.475,85

drie lichamen: €3.747,39

vier lichamen: €4.018,93

2022: Concessie “1ste categorie” bestemd voor:

één lichaam: €3.307,48

twee lichamen: €3.919,98

drie lichamen: €4.226,22

vier lichamen: €4.532,47

2022: Concessie “2de categorie” bestemd voor:

één lichaam: €2.978,73

twee lichamen: €3.527,99

drie lichamen: €3.803,60

vier lichamen: €4.079,21

2023: Concessie “1ste categorie” bestemd voor:

één lichaam: €3.357,09

twee lichamen: €3.978,78

drie lichamen: €4.289,61

vier lichamen: €4.600,46

2023: Concessie “2de categorie” bestemd voor:

één lichaam: €3.021,38

• 
• 
• 
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twee lichamen: €3.580,91

drie lichamen: €3.860,65

vier lichamen: €4.140,40

§2. Bovendien wordt een bijkomend recht van €1.810,34 geïnd per persoon aangeduid in de concessieakte, die op
het ogenblik van het overlijden zijn hoofdverblijf niet heeft in de gemeente. Dit bedrag zal geïndexeerd worden
de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 1,5%:

2021: €1.810,34

2022: €1.837,50

2023: €1.865,06

De plaats van één lichaam mag bezet worden door twee asurnen mits betaling van een bijkomende vergoeding
van €724,12 voor de tweede asurn. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een
aanslagvoet van 1,5%:

2021: €724,12

2022: €734,98

2023: €746,00

E. CONCESSIE VOOR 50 JAAR BESTEMD TOT HET BOUWEN VAN GEPREFABRICEERDE
GRAFKELDERS
 
Artikel 9
§1. De prijs van de concessies toegestaan voor vijftig jaar bestemd tot het bouwen van geprefabriceerde
grafkelders, is vastgesteld als volgt:
Concessie bestemd voor:

twee lichamen: €2.536,75

drie lichamen: €2.839,61

vier lichamen: €3.327,26

Deze bedragen zullen geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 1,5%:
 
2021: Concessie bestemd voor:

twee lichamen: €2.536,75

drie lichamen: €2.839,61

vier lichamen: €3.327,26

2022: Concessie bestemd voor:

twee lichamen: €2.574,80

drie lichamen: €2.882,20

vier lichamen: €3.377,17

2023: Concessie bestemd voor:

twee lichamen: €2.613,42

• 
• 
• 

• 
• 
• 
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• 
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drie lichamen: €2.925,43

vier lichamen: €3.427,83

§2. Bovendien wordt een bijkomend recht van €1.206,89 geïnd per persoon aangeduid in de concessieakte, die op
het ogenblik van het overlijden, zijn hoofdverblijf niet heeft in de gemeente. Dit bedrag zal geïndexeerd worden
de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 1,5%:

2021: €1.206,89

2022: €1.224,99

2023: €1.243,36

§3. De plaats van één lichaam mag bezet worden door twee asurnen, mits betaling van een bijkomend recht van
€724,12 voor de tweede asurn. Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een
aanslagvoet van 1,5%:

2021: €724,12

2022: €734,98

2023: €746,00

F. CONCESSIES VAN CELLEN IN HET COLUMBARIUM EN HET URNENVELD
 
Artikel 10
§1. De prijs van een concessie van een cel in het columbarium of het urnenveld is vastgesteld als volgt:
1 asurn:

Cel voor de duur van 5 jaar: gratis

Cel voor de duur van 15 jaar: €604,12

Cel voor de duur van 30 jaar: €1.086,81

Cel voor de duur van 50 jaar: €1.750,98

2 asurnen:

Cel voor de duur van 5 jaar: gratis

Cel voor de duur van 15 jaar: €724,12

Cel voor de duur van 30 jaar: €1.387,92

Cel voor de duur van 50 jaar: €2.293,12

Deze bedragen zullen geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 1,5%:
 
2021: 1 asurn:

Cel voor de duur van 5 jaar: gratis

Cel voor de duur van 15 jaar: €604,12

Cel voor de duur van 30 jaar: €1.086,81

Cel voor de duur van 50 jaar: €1.750,98

2021: 2 asurnen:

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
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Cel voor de duur van 5 jaar: gratis

Cel voor de duur van 15 jaar: €724,12

Cel voor de duur van 30 jaar: €1.387,92

Cel voor de duur van 50 jaar: €2.293,12

2022: 1 asurn:

Cel voor de duur van 5 jaar: gratis

Cel voor de duur van 15 jaar: €613,18

Cel voor de duur van 30 jaar: €1.103,11

Cel voor de duur van 50 jaar: €1.777,24

2022: 2 asurnen:

Cel voor de duur van 5 jaar: gratis

Cel voor de duur van 15 jaar: €734,98

Cel voor de duur van 30 jaar: €1.408,74

Cel voor de duur van 50 jaar: €2.327,52

2023: 1 asurn:

Cel voor de duur van 5 jaar: gratis

Cel voor de duur van 15 jaar: €622,38

Cel voor de duur van 30 jaar: €1.119,66

Cel voor de duur van 50 jaar: €1.803,90

2023: 2 asurnen:

Cel voor de duur van 5 jaar: gratis

Cel voor de duur van 15 jaar: €746,00

Cel voor de duur van 30 jaar: €1.429,87

Cel voor de duur van 50 jaar: €2.362,43

§2. Bovendien wordt een bijkomend recht van €724,12 geïnd per persoon aangeduid in de concessieakte, die op
het ogenblik van het overlijden, zijn hoofdverblijf niet heeft in de gemeente. Dit bedrag zal geïndexeerd worden
de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 1,5%:

2021: €724,12

2022: €734,98

2023: €746,00

G. HERNIEUWEN VAN DE CONCESSIES
 
Artikel 11
De retributie voor de hernieuwing voor de duur van 15 jaar voor de concessies van 30 jaar en voor de duur van 25
jaar voor de concessies van 50 jaar, is vastgesteld op 50% van het tarief der grafconcessies van toepassing op het
ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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De retributie voor de ambtshalve hernieuwing van de concessies van 30 en van 50 jaar, wordt berekend naar
verhouding van de overblijvende jaren vanaf het vervallen van de concessie tot aan het 30e of 50e jaar na de
laatste begraving en op basis van de prijs van een concessie van dezelfde categorie van toepassing op het
ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.
 
De bepalingen van onderhavig artikel zijn eveneens van toepassing op de geconcedeerde cellen in het
columbarium.
 
HOOFDSTUK IV. - De inning en de bezwaren
 
Artikel 12
De retributie wordt contant geïnd.
 
Artikel 13
De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de bepalingen van het algemeen gemeentelijk
reglement ter zake.
 
HOOFDSTUK V. - Diverse bepalingen
 
Artikel 14
Onderhavige beraadslaging treedt in voege op 1 januari 2021.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
25 stemmers : 16 positieve stemmen, 1 negatieve stem, 8 onthoudingen.
Nee : Regine Heijvaert.
Onthoudingen : Michaël Vander Mynsbrugge, Vincent Riga, Maude Van Gyseghem, Laure De Leener, Geoffrey
Van Hecke, Vincent Lurquin, Rudi Landeloos, Chantal Duboccage.

2 bijlagen
201217-A-xxx - Redevance concessions (2021-2023) avec modifs.pdf, 20201119 - Ltr CBE Motivation taux
indexation taxe CC201217.pdf

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris, 
(g) Philippe Rossignol  

De Voorzitter van de Raad,  
(g) Marc Vande Weyer

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 21 december 2020

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

Philippe Rossignol  

De Burgemeester,

Christian Lamouline
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