
Gemeente BRAKEL 

Arrondissement Oudenaarde 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad 

 

Zitting van 13 Maart 2018 

________________________________________________________________________ 

Aanwezig: 

 

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan 

Thomas, Peter Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin 

Devalck, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 

Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien 

Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck, Jürgen De 

Mets -  

Afwezig: Stephan Van den Berghe -  

 

Dagorde : Retributiereglement grafconcessies, begravingen ex-inwoners, ontgravingen, 

naamplaatjes 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135§2; 

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wetten 

van 4 juli 1973, 10 januari 1980, 28 december 1989, 20 september 1998 en 8 februari 2001; 

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 

Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van 

begraafplaatsen en crematoria; 

Overwegende dat de gemeenteraad het tarief en de voorwaarden voor het verlenen van concessies, de 

retributie voor begravingen van ex-inwoners, de retributie voor niet-gerechtelijke ontgravingen en de 

retributie voor naamplaatjes urnenbos vaststelt. 

 

 

 

BESLUIT : 

 

CONCESSIES 

 

Artikel 1 

De voorwaarden en tarieven van het bestaande tariefreglement in verband met grafconcessies op de 

gemeentelijke kerkhoven worden als volgt herzien :  

Alle concessies worden verleend voor een termijn van 30 jaar en zullen na deze termijn vernieuwbaar 

zijn, zoals bepaald in artikel 4 van dit Raadsbesluit; 

1) Het tarief voor begraving in volle grond van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot: 

- Voor 1 persoon: 1050,00€ 

- Voor 2 personen (boven elkaar): 1575,00€ 

2) Het tarief voor begraving in volle grond van een asurn bedraagt:  

- Voor 1 persoon : 420,00€ 

- Voor 2 personen : 630,00€ 

3) Het tarief voor bijzetting in een columbarium van een asurn bedraagt: 

- Voor 1 persoon : 265,00€ 

- Voor 2 personen : 395,00€ 

 

Artikel 2 

De begravingen van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten, evenals de begravingen en bijzettingen 

van asurnen voor inwoners van onze gemeente in niet-geconcedeerde grond en niet-geconcedeerde nis 

zijn gratis. 

 

Artikel 3 



De termijn van elke toegestane concessie begint te lopen vanaf de toekenning ervan door het College 

van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 4 

De concessies kunnen verlengd worden voor telkens 10 jaar. Het tarief van de verlenging van een 

concessie is 1/3 van het tarief van een gewone concessie, volgens het tarief in voege op het ogenblik 

van de aanvraag. 

 

Artikel 5 

De termijn van elke toegestane verlenging van concessie begint te lopen vanaf de toekenning ervan 

door het College van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 6 

Alle concessies worden van rechtswege hernieuwd voor een gelijke duur als deze van de 

oorspronkelijke concessie, wanneer, voor de laatste maal voor het verstrijken van de termijn, 

stoffelijke overschotten worden bijgezet in een graf dat na de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 

1971 werd geconcedeerd. 

 

Artikel 7 

Voor deze hernieuwing van ambtshalve wordt de retributie als volgt berekend: 

R(retributie)= P(prijs) x B.T.(bijkomende termijn) 

                              O.T.(oorspronkelijke termijn) 

De in aanmerking te nemen datum is deze van de laatste bijzetting. Een onvolledig jaar wordt 

beschouwd als een volledig jaar. De prijs(P) is deze geldend op de datum van de hernieuwing van 

rechtswege. 

 

Artikel 8 

Het tarief voor de ambtshalve hernieuwing van een bestaande concessie met grafkelder wordt als volgt 

bepaald :  

Kelder 1 persoon : 35,00€/jaar 

Kelder 2 personen : 40,00€/jaar 

Kelder 3 personen : 45,00€/jaar 

 

NIET-INWONERS 

 

Artikel 9 

De vergoeding voor begraving of bijzetting van niet-inwoners, die ooit in Brakel in het bevolkings- of 

vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven waren, in niet-geconcedeerde grond of nis, wordt 

vastgesteld op 270,00€. 

De vergoeding voor de asverstrooiing van niet-inwoners bedraagt 55,00€. 

De vergoeding is verschuldigd door diegene die de machtiging tot begraven, bijzetten of asverstrooien 

vraagt, en moet contant betaald worden op het ogenblik van de aanvraag. 

 

ONTGRAVINGEN 

 

Artikel 10 

De vergoeding voor ontgravingen van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten wordt vastgesteld op 

1.000,00€ per ontgraving. 

De vergoeding voor ontgraving van gecremeerde stoffelijke overschotten wordt vastgesteld als volgt :  

- Ontgraving met het oog op bijzetting op hetzelfde kerkhof : 150,00€ 

- Ontgraving met het oog op bijzetting op een ander gemeentelijk kerkhof : 250,00€ 

Artikel 11 

De vergoeding is verschuldigd door degene die de machtiging vraagt, en moet contant betaald worden 

op het ogenblik van de aanvraag, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 

 

Artikel 12 

Volgende ontgravingen geven geen aanleiding tot het betalen van de vergoeding: 

- Ontgravingen verricht in uitvoering van de rechterlijke beslissingen 

- Ontgravingen ambtshalve verricht door de gemeente 

 

 



ASWEIDE EN URNEBOS 

 

Artikel 13 

Op de gedenkplaat kan de familie een naamplaatje van de overledene laten aanbrengen door het 

gemeentepersoneel. 

De vergoeding voor een naamplaatje wordt vastgesteld op 10,00€ en moet contant betaald worden op 

het ogenblik van de aanvraag, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 

 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 14 

De te betalen bedragen dienen bij de gemeenteontvanger of diens gemachtigde gestort, op het 

ogenblik van de concessieaanvraag, de aanvraag tot vernieuwing van de concessie, de aanvraag tot 

ontgraving en/of de aanvraag van een naamplaatje. 
 

Artikel 15 

De in deze verordening vermelde tarieven en vergoedingen kunnen ten allen tijde worden herzien. 

 

Artikel 16 

Huidig retributiereglement heeft uitwerking op 01 Maart 2018 en vervangt het vorige 

retributiereglement van 15 Februari 2016 

 

Artikel 17 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

 

 

ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 

Namens de Raad. 

 

Op last :  

De Secretaris,    De Burgemeester, 

Get. Jurgen DE METS    Get. Alexander DE CROO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor eensluidend afschrift. 

Op last :  

De Secretaris,    De Burgemeester, 

 

 

 

 

 


