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Zitting van 17.12.20

#Onderwerp : Gemeentelijke Begraafplaats. Gecoördineerd taksreglement op de concessies voor
begrafenissen, opgravingen, gebruik van het mortuarium, het toezicht op het kisten van lijken en op het
aanbrengen van de zegels op de kisten, de herdenkingsplaten en de verstrooiing van de as afkomstig van
de lijkverbranding. Hernieuwing en wijzigingen van de oude bepalingen. Revisie in een enkele reglement.
Jaren 2021 tot 2025 inbegrepen.#

Openbare zitting

Hoofd van de afdeling Demografie

De gemeenteraad,
 
Gelet op de artikels 15bis, §2, lid 2 en 23bis van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en
de latere wijzigingen eraan;
Gelet op de ordonnantie van 29 november 2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
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 een begrotingsevenwicht oplegt aan de gemeenten;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen, en de latere wijzigingen eraan; 
Gelet op de wet van 13 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en de latere wijzigingen eraan;
Gelet op het algemeen reglement betreffende de heffing en de invordering van de gemeentebelastingen, door de
gemeenteraad aangenomen op 29 mei 1997, en de latere wijzigingen ervan; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de latere wijzigingen eraan;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de  overlegging van de
akten van de gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht en de
latere wijzigingen eraan;
Gelet op de omzendbrief van 24 augustus 1998 betreffende de ordonnantie van 14 mei 1998;
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht en de
latere wijzigingen eraan;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de wil om onderstaande reeds bestaande fiscale regelingen te harmoniseren:

Grafconcessies, ontgravingen, begravingen in wachtkelders en gebruik van het mortuarium;

Het toezicht op het kisten van stoffelijke resten en het verzegelen van doodskisten;

Herdenkingsplaten

• 
• 
• 
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De verstrooiing van de as afkomstig van de lijkverbranding

Gelet op de beraadslaging van 17 december 2015 met betrekking tot de belasting op grafconcessie, ontgravingen,
begravingen in wachtkelders en het gebruik van het mortuarium voor een periode die afloopt op 31 december 2020;
Gelet op de beraadslaging van 17 december 2015 met betrekking tot de belasting op het toezicht op het kisten van
stoffelijke overschotten en het verzegelen van doodskisten voor een termijn die afloopt op 31 december 2020;
Gelet op de beraadslaging van 17 december 2015 betreffende het belastingreglement voor herdenkingsplaten voor
een periode die afloopt op 31 december 2020;
Gelet op de beraadslaging van 17 december 2015 betreffende het taksreglement voor de verstrooiing van de as
afkomstig van de lijkverbranding voor een periode die afloopt op 31 december 2020;
 

BESLUIT:
 
De taksreglementen met betrekking tot grafconcessies, ontgravingen, het gebruik van het lijkenhuis, gedenkplaten en
de verstrooiing van de as afkomstig van de lijkverbranding, worden vernieuwd en gewijzigd zoals hieronder
aangegeven:
 
I. Looptijd van de heffing

Artikel 1: 
 
Voor de jaren 2021 tot en met 2025, d.w.z. van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025, wordt een taks ingesteld
op grafconcessies, ontgravingen, het gebruik van het mortuarium, het toezicht op het kisten van stoffelijke resten en
het verzegelen van doodskisten, gedenkplaten en de verstrooiing van de as afkomstig van de lijkverbranding.
 
II. Belastingplichtigen
 
Artikel 2 :
 
§1. De bepalingen van het huidige reglement zijn niet van toepassing op begravingen voor 5 jaar, die uitsluitend
bestemd, alsook gratis zijn voor inwoners van Sint-Gillis of personen die onvermogend zijn verklaard.
 
De overledene wordt onvermogend verklaard wanneer wordt vastgesteld dat geen enkele erfgenaam of rechthebbende
de kosten van de begrafenis kan dragen. Bij gebrek aan laatste wilsverklaring wordt de onvermogende begraven in
een graf in volle grond.
 
§2. De taks moet betaald worden hetzij door de aanvrager, hetzij door de familie, erfgenamen of rechthebbenden, met
uitzondering van het gebruik van het gemeentelijk mortuarium en het toezicht op het kisten met verzegeling.
 
Het geldende tarief zal afhangen,

van de hoedanigheid van de overleden persoon in het geval van individuele concessies

van de hoedanigheid van de concessiehouder in het geval van collectieve concessies

De taks voor het gebruik van het gemeentelijk mortuarium moet worden betaald door een erkende
begrafenisondernemer of door de gerechtelijke autoriteiten.
 
De taks voor de verzegeling bij het kisten moet worden betaald door de natuurlijke of rechtspersoon die het overlijden
komt aangeven bij het gemeentebestuur.  
 
§3. De hoedanigheid van de inwoner van de gemeente wordt aangetoond aan de hand van de inschrijving in de
bevolkings- of vreemdelingenregisters van de gemeente Sint-Gillis. Deze bepaling is echter niet van toepassing op
personen die in een rusthuis buiten het grondgebied van de gemeente zijn ondergebracht, indien de betrokkene
zonder onderbreking in de genoemde registers was ingeschreven gedurende de tien jaar voorafgaand aan de opname
in een dergelijke instelling.
 
III. Vrijstellingen
 
Artikel 3 : 
 

• 

• 
• 

2/6Gemeenteraad - 17.12.2020 - Uittreksel van dossier 61686

#013/17.12.2020/A/0007#



In de volgende gevallen zijn de ontgravingstarieven niet van toepassing: 
 

a) wanneer zij worden bevolen door de gerechtelijke autoriteiten ;
b) wanneer het gaat om de stoffelijke overschotten van soldaten en burgers die voor het vaderland zijn
gestorven;
c) in het geval ze zouden voortkomen uit de ontmanteling van de begraafplaats.

 
Artikel  4 : 
 
De tarieven voor asverstrooiing zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:
 

a) voor personen die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente;
b) voor onvermogende overledenen die in hun laatste wilsverklaring de wens tot crematie hebben uitgesproken;
c) voor personen die, hoewel ze niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente, onder de
hoede van het gemeentebestuur of het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Gillis zijn
geplaatst in een zorginstelling die  zich buiten het grondgebied van de gemeente bevindt.

 
 
IV. Tarieven

A. GRAFCONCESSIES
 

Artikel 5 :
 
§1.De tarieven die van toepassing zijn op de toekenning van individuele concessies, de verlenging ervan, de
toekenning van collectieve concessies, de verlenging ervan en de bijplaatsing van urnen in een concessie zijn
vastgesteld in de bijlage bij dit reglement. Deze bijlage maakt integraal deel uit van het reglement.
 
§2. Het tarief dat van toepassing is op personen die niet in de gemeente wonen is gelijk aan het tarief dat van
toepassing is op personen die in de gemeente wonen, vermenigvuldigd met 4.

 
§3. Onderstaande begrippen uit onderhavig reglement laten zich als volgt definiëren: 

Nis in een grafgalerij in de openlucht : een nis bestemd voor zowel doodskisten als urnen in een
grafmonument gebouwd in de openlucht en samengesteld uit meerdere nissen verdeeld over meerdere
niveaus. Deze nissen zijn voorbehouden voor 50-jarige concessies en kunnen een kist (individuele
concessie), meerdere urnen (collectieve concessie) of een kist en meerdere urnen (gemengde
collectieve concessie) bevatten.

Een columbariumnis: nis in een grafmonument gebouwd in de openlucht en bestemd voor individuele
concessies voor asurnen voor een periode van 15 of 50 jaar.

Sluitingsgrafplaat: verzegelde betonplaat voor het sluiten van een nis in een grafgalerij. De identificatie
van de overledene is op deze plaat gegraveerd.

Identificatieplaat: plaat in composiet bevestigd op de deur van een columbariumnis, waarop de
identificatie van de overledene staat vermeld.

Vermuren van de nis: het cementeren van de sluitingsplaten

 
§4. Individuele concessies in volle grond kunnen niet vóór het overlijden worden toegekend.
 
Individuele concessies kunnen worden toegekend voor een periode van 15 of 50 jaar, behalve in een grafgalerij waar
de periode standaard 50 jaar bedraagt. Verlenging van individuele concessies is mogelijk voor een periode van 15 of
50 jaar, behalve in een grafgalerij waar de periode 10 of 50 jaar is.

 
In het geval van collectieve concessies moet de concessiehouder zijn plaats in de concessie voorzien en mag hij deze
in geen geval overdragen.
 
Collectieve concessies kunnen in eerste instantie enkel worden toegekend voor een periode van 50 jaar. Vervolgens
kan deze periode worden verlengd met 10 of 50 jaar.
 

• 

• 

• 

• 

• 
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Voor het bijzetten van urnen in een collectieve concessie (met uitzondering van het columbarium) is het tarief
opgenomen in de bijlage bij dit reglement terug te vinden onder urne.
 
Per concessie worden maximaal 3 extra urnen toegestaan.
 
 
§5. Een collectieve concessie kan ook worden verlengd bij een begraving, vóór het verstrijken van de gehele
vergunningsperiode en slechts voor een periode van 50 jaar.
 
In dat geval treedt de gevraagde verlenging in werking op het moment van de nieuwe begraving, voor een nieuwe
periode van dezelfde duur als de oorspronkelijke periode.
 
Deze verlenging moet uitdrukkelijk worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar etatcivil.1060@stgilles.brussels
of door een aangetekende brief te sturen naar de Burgerlijke Stand van de gemeente Sint-Gillis, 39 Mechelenplein,
1060 Brussel, ten laatste de dag voor de betreffende begrafenis.
 
Het tarief dat van toepassing is op deze verlenging wordt berekend aan de hand van de volgende formule:
 
Aantal jaren van de nieuwe concessieperiode dat de periode van de huidige concessie overschrijdt    X     het geldende
tarief

Totaal aantal jaren van de nieuwe concessie
 

B. ONTGRAVINGEN
 
 Artikel 6:
 
§1. Indien de ontgraving van een doodskist of urn wordt aangevraagd voor het einde van de looptijd van een
concessie, zal de legitieme aanvrager een taks van EUR 160,00 moeten betalen.
 
De kosten verbonden aan de ontgraving, die zal worden uitgevoerd door een erkend bedrijf, zijn volledig ten laste van
de familie, de erfgenamen of de rechthebbende. 
 
Opgravingen tengevolge van het aflopen van een concessie of het herorganiseren van begraafplaatsen zijn gratis.
 

C. GEBRUIK VAN HET MORTUARIUM VAN HET GEMEENTELIJK KERKHOF
 

§1. Het gebruik van de infrastructuur van het gemeentelijk mortuarium is toegestaan op vraag van een erkend
begrafenisondernemer of van de gerechtelijke autoriteiten.
 
§2. Er is een wekelijks huurrecht, opgenomen in de bijlage bij deze verordening.
 
Elke begonnen week moet worden vereffend.   
 

D. TOEZICHT OP HET KISTEN EN HET VERZEGELEN VAN DOODSKISTEN 
 
Artikel 8 :
 
§1. Het toezicht op het kisten en verzegelen wordt uitgevoerd door een gemeenteambtenaar van de dienst Burgerlijke
stand.
 
Dit procedé bestaat uit het plaatsen van een waszegel op de kist bij sluiting, waarbij de gemeenteambtenaar aanwezig
is.
 
§2. De verschuldigde taks is vastgesteld op 100,00 euro.

E. GEDENKPLATEN 
 

Artikel 9 :
 
§1. De term "gedenkplaat" verwijst naar de herdenkingsplaat die de overledene identificeert en die is aangebracht op
de grafsteen in de buurt van het gazon waar zijn of haar as werd verspreid, voor een hernieuwbare periode van 5 jaar.
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§2.Gedenkplaten worden 5 jaar na de datum van plaatsing verwijderd en ter beschikking gesteld van de families, tenzij
ze tegen betaling van de juiste vergoeding voor nog eens 5 jaar worden verlengd.  

§3. Voor het plaatsen of vernieuwen van een Gedenkplaat is een vergoeding van 70,00 euro verschuldigd.
 

 
F. ASVERSTROOING

 
Artikel 10 :
 
§1. De verstrooiing van de as afkomstig van de lijkverbranding gebeurt op de daarvoor bestemde gazons op de
gemeentelijke begraafplaats, wanneer een dergelijke ceremonie wordt aangevraagd.
 
§2. Deze ceremonie is gratis in alle gevallen die in artikel 4 van dit reglement worden genoemd.
 
In alle andere gevallen betaalt de aanvrager een taks van 125 euro.
 

G. VOORZORGSMAATREGELEN
 
Artikel 11:
 
Gelijktijdig met de indiening van zijn aanvraag moet de aanvrager van de concessie het gemeentebestuur een bedrag
van 750 euro betalen om de uitvoering van de plaatsing van het door het college van burgemeester en schepenen
goedgekeurde monument te garanderen binnen twaalf maanden na de datum waarop de concessie is toegekend. Dit
bedrag, dat niet renteloos is, zal aan de concessiehouder worden terugbetaald na voorlegging van het rapport,
opgesteld door de Conservator van de begraafplaats, waarin staat dat voormeld monument is opgericht in
overeenstemming met de toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen. Indien de concessiehouder
zijn verplichtingen niet nakomt of de voorwaarden van de concessieverlening niet naleeft, zal de gemeente dit bedrag
niet terugbetalen en kan zij bovendien op kosten van de concessiehouder een monument op de concessie laten
plaatsen of de aan hem verleende concessie op eigen kosten beëindigen.
 
Artikel 12:
 
Gelijktijdig met de indiening van zijn aanvraag moet de aanvrager van de concessie het gemeentebestuur een bedrag
van 500 euro  betalen om de gravure van de afsluitende grafplaat binnen 2 maanden na de datum van toekenning van
de concessie te garanderen. Dit bedrag, dat renteloos is, wordt aan de concessiehouder terugbetaald nadat de griffier
van de begraafplaats verslag heeft voorgelegd, waarin wordt vermeld dat de gegraveerde herdenkingsplaat
overeenkomstig de bepalingen van het reglement is gegraveerd. Indien de concessiehouder zijn verplichtingen niet
nakomt of de voorwaarden voor het verlenen van de concessie niet naleeft, zal de gemeente hem dit bedrag niet
terugbetalen en kan zij bovendien op kosten van de concessiehouder de gedenkplaat laten graveren of de hem
verleende concessie opheffen omwille van zijn tekortkoming.

 
 
V. INDIENING VAN DE VERZOEKEN 
 
Artikel 13 :
 
Alle formaliteiten moeten worden vervuld bij de burgerlijke stand van de gemeente Sint-Gillis, 39 Maurice Van
Meenenplein, 1060 Brussel.
Voor meer informatie kun je steeds terecht bij Laura DELCROIX, telefonisch op het nummer 02/536.02.51 of via e-mail
(ldelcroix@stgilles.brussels).

 
 
VI. INVORDERINGEN EN GESCHILLEN

 
Artikel 14:
 
§1. Deze taks wordt contant geïnd, hetzij door elektronische betaling bij het kantoor van de burgerlijke stand, tegen
ontvangstbewijs, hetzij door elektronische overschrijving, binnen 10 werkdagen na indiening van een volledig
aanvraagdossier.
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Wanneer de betaling in contanten niet kan worden uitgevoerd om welke reden dan ook, wordt de taks ingekohierd. De
vaststelling, de inning en de betwisting hieromtrent worden geregeld overeenkomstig de ordonnantie van 3 april 2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, en de latere wijzigingen eraan.
 
§2. De vestiging, de invordering en de geschillen volgen bovendien de bepalingen van het algemeen reglement,
vastgesteld door de gemeenteraad op zijn zitting van 29 mei 1997, en de latere wijzigingen ervan.
 
 Artikel 15:
 
§1. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger mag een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en schepenen.
 
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend op straffe van verval door verzending per post, door afgifte tegen
ontvangstbewijs aan het loket van de gemeentelijke dienst Belastingen, per fax of via elektronische weg, binnen een
termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.
 
Het bezwaarschrift moet met redenen zijn omkleed en moet door de indiener ervan of zijn vertegenwoordiger worden
gedateerd en ondertekend. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die gehoord wenst te worden, moet dit ook
uitdrukkelijk vermelden in zijn bezwaarschrift.

 
§2. De indiening van een bezwaarschrift schort de opeisbaarheid van de belasting en de nalatigheidsinteresten niet
op.

Deze beraadslaging over te maken aan de toezichthoudende overheid.

31 stemmers : 26 positieve stemmen, 5 onthoudingen.
Onthoudingen : Loïc FRAITURE, Khalid TALBI, Farid BELKHATIR, Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER.

2 bijlagen
Tableau tarifs CC.docx, Tableau tarifs CC_nl.docx

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Burgemeester,

Charles PICQUÉ

 

• 

6/6Gemeenteraad - 17.12.2020 - Uittreksel van dossier 61686

#013/17.12.2020/A/0007#


