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Zitting van 17.12.15

#Onderwerp : Gemeentelijke Begraafplaats. Belasting op de vergunningen, opgravingen, begravingen in
wachtgrafkelder en gebruik van het mortuarium. Hernieuwing. Wijziging#

Openbare zitting

Burgerlijke stand

 
DE GEMEENTERAAD,
 
Herzien zijn beraadslaging van 23 december 2010 die het tarief van de vergunningen op de
gemeentelijke begraafplaats vaststelt vanaf 1 januari 2011 ;
 
Gelet op de Wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en zijn verdere wijzigingen;
 
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
 
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten een evenwichtig budget oplegt;
 
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen en zijn verdere wijzigingen;
 
Gezien het algemeen reglement betreffende het vaststellen en innen van gemeentebelastingen aangenomen
door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 1997 en zijn verdere wijzigingen;
 
Gelet op de Ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging van de Ordonnantie van 14 mei 1998, houdende
regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Gelet op het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998, betreffende de
overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het
administratief Toezicht en zijn verdere wijzigingen;
 
Gelet op de omzendbrief van 24 augustus 1998 betreffende de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende
regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
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Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
 
BESLUIT:
 

1. het reglement betreffende de tarieven van de vergunningen, de belasting op de opgravingen,
begravingen in wachtgrafkelder en gebruik van het mortuarium van de gemeentelijke begraafplaats
te hernieuwen en te wijzigen, alsook de tekst ervan als volgt vast te stellen;

 
A. BELASTING OP DE VERGUNNINGEN
 
A.1 INDIVIDUELE VERGUNNINGEN
 
TOEKENNING VAN INDIVIDUELE VERGUNNINGEN  
Grondvergunning in volle grond voor 15 jaar  
Vergunning 2m²
Asurn/vergunning 1m²
Vergunning 2 m² voorzien voor de begraving van een lijk die te Sint-Gillis uit een
15 jaar volle grond vergunning  verplaatst werd

755 €
375 €
375 €

Grondvergunning in volle grond voor 50 jaar  
Vergunning 2m²
Asurn/vergunning 1m²
Vergunning 2 m² voorzien voor de begraving van een lijk die te Sint-Gillis uit een
50 jaar volle grond vergunning  verplaatst werd

2.155 € (1)
1.075 € (1)
1.075 €

Vergunning voor 50 jaar van een cel in de dodengalerij in open lucht  

1ste, 4de, 5de en 6de rij
2de en 3de rij   
Per sluitingplaat

3.015 € (2)
3.985 € (2)
270 €

Vergunning in het columbarium (per vak)  

Vergunning van 15 jaar
Vergunning van 50 jaar
Per Identificatieplaat

645 €
1.830 €
270 €

 
De individuele concessies in volle grond mogen niet vóór het overlijden vergund worden.   
 
HERNIEUWING VAN INDIVIDUELE VERGUNNINGEN  
Grondvergunning in volle grond voor 15 jaar  

Vergunning 2m²
Asurn/vergunning 1m²

4.850 €
375 €

Grondvergunning in volle grond voor 50 jaar  
Vergunning 2m²
Asurn/vergunning 1m²

6.460 €
1.075 €

Vergunning voor 50 jaar van een cel in de dodengalerij in open lucht 10 ans 50 ans
1ste, 4de, 5de en 6de rij
2de en 3de rij

605 €
810 €

3.015 €
3.985 €

Vergunning in het columbarium (per vak)  
Vergunning van 15 jaar
Vergunning van 50 jaar

645 €
1.830 €

 
A.2 COLLECTIEVE VERGUNNINGEN
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TOEKENNING VAN COLLECTIEVE VERGUNNINGEN  
Grondvergunning in volle grond voor 50 jaar  
Voor 2 lichamen 2,5 m²
Voor 3 lichamen 2,5 m²

3.015 € (1)
3.770 € (1)

Vergunning van 50 jaar bestemd voor het bouwen van een grafkelder  

Grafkelder van 2 tot 3 plaatsen 3,75m²                                    
Grafkelder van 4 tot 5 plaatsen 3,75m²                                                
Voor het toemetselen per vak

3.770 €
5.170 €
325 €

Vergunning van 50 jaar van een geprefabriceerde grafkelder  

Grafkelder 2 plaatsen
Grafkelder 3 plaatsen
Voor het toemetselen per vak

5.170 € (1)
6.355 € (1)
325 €

 
In collectieve vergunningen moet de concessiehouder zijn eigen plaats voorzien en mag hij deze in geen
enkel geval overdragen.     
 
HERNIEUWING VAN COLLECTIEVE VERGUNNINGEN  
Grondvergunning in volle grond voor 50 jaar 10 ans 50 ans
Voor 2 lichamen 2,5 m²
Voor 3 lichamen 2,5 m²

645 €
755 €

3.015 €
3.770 €

Vergunning van 50 jaar bestemd voor het bouwen van een grafkelder  
Grafkelder van 2 tot 3 plaatsen 3,75m²                                    
Grafkelder van 4 tot 5 plaatsen 3,75m²                         

755 €
1.075 €

3.770 €
5.170 €

Vergunning van 50 jaar van een geprefabriceerde grafkelder  
Grafkelder 2 plaatsen
Grafkelder 3 plaatsen

1.075 €
1.270 €

5.170 €
6.355 €

 
                                                          
A.3 BEGRAVING VAN BIJKOMENDE ASURNEN IN EEN VERGUNNING
                                                          
  
In een vergunning van 15 jaar
In een vergunning van 50 jaar
Voor het toemetselen per vak

215 €
700 €
325 €

                                              
 
Prijs per asurn - maximum 3 bijkomende urnen per
vergunning.                                                                            
Deze bedragen worden geëist erbovenop de voor de vergunning betaalde prijs. Ze worden geïnd op het
ogenblik van de voornoemde teraardebestelling.         
 
(1) Borgsom voor het plaatsen van een grafmonument:                    
Gelijktijdig het binnenbrengen van de aanvraag dient de aanvrager van de vergunning een bedrag van zeven
honderd vijftig euro (750 €) te storten teneinde de uitvoering van het plaatsen van het door het College van
Burgemeester en Schepenen goedgekeurde  monument binnen de twaalf maanden volgend op de datum van
de toekenning van de vergunning te garanderen. Dit bedrag dat geen rente opbrengt, zal aan de
concessiehouder terugbetaald worden na overhandiging van het door het beheerder van de begraafplaats
opgestelde officieel verslag dat akte neemt van het plaatsen van het voornoemde monument in
overeenstemming met de door het College van Burgemeester en Schepenen toegekende toelating. Bij
gebreke van het nakomen van zijn verplichtingen of van het respecteren van de toekenningsvoorwaarden
voor de vergunning zal de gemeente dit bedrag aan de concessiehouder niet terugbetalen en zal bovendien
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een monument kunnen oprichten op de vergunning op de kosten van de concessiehouder of de verleende
vergunning in zijn nadeel opzeggen.
 
(2) Borgsom betreffende het graveren van het grafplaatje:                 
Gelijktijdig het binnenbrengen van de aanvraag dient de aanvrager van de vergunning een bedrag van vijf
honderd euro (500 €) te storten teneinde de uitvoering van het graveren van het grafplaatje binnen de twee
maanden volgend op de datum van de toekenning van de vergunning te garanderen. Dit bedrag dat geen
rente opbrengt, zal aan de concessiehouder terugbetaald worden na overhandiging van het door het
beheerder van de begraafplaats opgestelde officieel verslag dat akte neemt van het graveren van het
grafplaatje in overeenstemming met de bepalingen van het reglement. Bij gebreke van het nakomen van zijn
verplichtingen of van het respecteren van de toekenningsvoorwaarden voor de vergunning zal de gemeente
dit bedrag aan de concessiehouder niet terugbetalen en zal bovendien het grafplaatje kunnen laten graveren
op de kosten van de concessiehouder of de verleende vergunning in zijn nadeel opzeggen.
- - - - -
Met het oog op de toepassing van dit reglement zal, voor individuele vergunningen, het toepasselijke tarief
afhangen van de al dan niet hoedanigheid van de begraven persoon als inwoner van Sint-Gillis. Voor
collective vergunningen zal het tarief afhangen van de hoedanigheid van al dan niet inwoner van de
gemeente van de concessiehouder. Deze hoedanigheid wordt bewezen door de inschrijving in de
bevolkingsregisters van de gemeente. Deze bepaling is echter niet van toepassing voor de personen die in
een rusthuis verbleven buiten de grenzen van de gemeente en die - rechtstreeks voorafgaand de plaatsing in
deze instelling- ononderbroken gedurende 10 jaar in de bevolkingsregisters ingeschreven werden.  
 
Het tarief van toepassing voor “niet-inwoners van de gemeente”, zoals bepaald in voorafgaand
paragraaf, is gelijkgesteld aan het tarief van toepassing voor inwoners van de gemeente
vermenigvuldigd door vier.
                                   
Hernieuwing van een collectieve grondvergunning, met begraving:             
Een gezamenlijke vergunnning mag hernieuwd worden op het ogenblijk van een teraardebestelling, vóór het
aflopen van de volledige duur van de vergunning.  De aangevraagde verlenging wordt pas van kracht op het
ogenblik van de nieuw teraardebestelling  en voor een nieuwe periode die gelijk is aan de aanvankelijke
periode. Deze hernieuwing zal op een expliciete manier aangevraagd worden. Voor het berekenen van het
tarief van de hernieuwing zal de volgende formule van toepassing zijn, in overeenstemming met de wettige
bepalingen van kracht (Wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 20/07/1971): (Aantal jaren van de
nieuwe duur van de concessie dat overschrijdt de duur van de lopende concessie, gedeeld door het totaal
aantal jaren van de nieuwe concessie) vermenigvuldigd met het toegepaste tarief.                      
 
B. BELASTING BETREFFENDE OPGRAVINGEN
 
Artikel 1: de belasting wordt als volgt vastgesteld:      
 
 
1°) Voor de opgraving van een asurne in columbarium
of in volle grond geplaatst, werken uitgevoerd door de
gemeentearbeiders:

 
160 €

 
2°) Voor de opgraving van een lijk in volle grond
begraven:           

 
160 €

           
Beroep op een door de gemeente erkende onderneming wordt voorzien voor het uitvoeren van de werken,
op de kosten van hetzij de familie, hetzij de erfgenamen, hetzij de rechthebbenden.
           
Artikel 2 : zijn vrijgesteld van de belasting vermeld in voorafgaand artikel, de opgravingen:      
 
a) die door de rechterlijke overheid bevolen worden;                
b) van het stoffelijk overschot van militairen en burgers gesneuveld voor het vaderland ;                      
c) die in de toekomst zouden geschieden van het buiten dienst stellen van de gemeentelijke begraafplaats.
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C. BELASTING BETREFFENDE BEGRAVING IN WACHTGRAFKELDER
 
Artikel 1: De gemeente stelt op de gemeentebegraafplaats wachtgrafkelders ter beschikking van de families
voor de tijdelijke begraving van lijken en urnen die in grondvergunningen moeten overgebracht worden of
die later buiten de gemeente of naar het buitenland moeten vervoerd worden. Hiervoor moet een borgsom
gestort worden gelijk aan de prijs van een individuele vergunning in volle grond voor de duur van 50 jaar.    
              
Artikel 2: De maandelijkse huurprijs van wachtgrafkelders wordt als volgt vastgesteld: 
 
Wachtgrafkelders        
Gedurende de eerste drie maanden ( prijs per maand) 85 €
Voor elk bijkomende maand 160 €
           
Elke begonnen maand dient volledig betaald te worden.         
Het gebruik van een wachtgrafkelder is beperkt tot 12 maanden.                                  
 
D. BELASTING OP HET MORTUARIUM VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS
 
Artikel 1 : De belasting op de huurprijs per week wordt als volgt vastgesteld :
 
 
1°) Huur van mortuarium voor autopsie

 
215 €

 
2°) Huur van een frigo voor een lichaam

 
55 €

                       
Elke begonnen week wordt volledig aangerekend.                   
                       
E. ALGEMENE BEPALINGEN
 

De door het huidig reglement opgelegde belasting is contant betaalbaar in de handen van de
Gemeenteontvanger, tegen kwijtbrief;

De inning en de betwisting hieromtrent worden volgens de ordonnantie van 3 april 2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen en zijn latere
wijzigingen geregeld. De vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen
volgen, bovendien, de bepalingen terzake opgenomen in het algemeen reglement betreffende het
vaststellen en innen van gemeentebelastingen aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 29
mei 1997 en zijn latere wijzigingen

Het huidig reglement wordt van kracht op 1 januari 2016 voor een duur van 5 jaar vervallend
op 31 december 2020.

Alle formaliteiten dienen vervuld te worden op de dienst Overlijdens van de Burgerlijke stand, Van
Meenenplein 39 (linkervleugel van het Stadhuis, buiteningang) te 1060 Sint-Gillis (tel. 02/536.17.23).
Alle bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden op deze dienst of op de gemeentelijke
begraafplaats van Sint-Gillis, Stillelaan 72 te 1180 Ukkel (tel. 02/376.45.49).

 

2. Onderhavige beraadslaging aan de toezichthoudende overheid over te maken.

 
 
 

29 stemmers : 29 positieve stemmen.

• 

• 

• 

• 
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Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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