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Goedkeuring van een nieuw tariefreglement op de
concessies op de begraafplaatsen voor de dienstjaren 2015
tot en met 2018 met ingang van 1 juni 2015.

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260
m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het
decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende
de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Gelet dat er 5 grafkelders werden geplaatst op het perceel voor begraving in 50-jarige
concessiegrond op de begraafplaats van Opwijk Centrum voor rekening van de gemeente aan de
kostprijs per stuk van 659,45 Euro (21 % BTW inbegrepen) ;
Gelet dat deze kelders eigendom zijn van de gemeente ;
Gelet dat de betrokken firma dergelijke kelders ook kan plaatsen op aanvraag op de
begraafplaatsen van Droeshout en Mazenzele tegen de kostprijs per stuk van 738,10 Euro
(21 % BTW inbegrepen) ;

Gelet dat het aan de Gemeenteraad is om een tarief vast te stellen waartegen deze kelders kunnen
worden verkocht aan de burgers ;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 14.04.2015 om het
tarief van 1 geplaatste kelder op de 3 begraafplaatsen vast te stellen op 990 Euro ( 21 % BTW en
plaatsing inbegrepen) ;
Gelet dat bijgevolg het huidig geldend “tariefreglement op de concessies op de begraafplaatsen
voor de dienstjaren 2013 tot en met 2018 met ingang van 1 juni 2013” in die zin moet worden
aangepast ;
Dit punt wordt goedgekeurd:
Met 21 ja-stemmen (Algemeen stemmen)
BESLUIT
Artikel 1 :
Het huidig tariefreglement op de concessies op begraafplaatsen voor de dienstjaren 2013 tot en
met 2018 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 28.05.2013 wordt opgeheven vanaf
1 juni 2015.
Artikel 2 :
De raad verwijst naar het Gemeentelijk Politiereglement op de Begraafplaatsen, vastgesteld in
haar zitting van 28.05.2013 meer bepaald naar :
Artikel 2 – Personen die in Opwijk mogen begraven worden :
De gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Opwijk zijn bestemd voor de
begraving, de bijzetting in een columbarium en de asverstrooiing van :
1. De personen die overleden zijn op het grondgebied van de gemeente of er
dood worden aangetroffen.
2. De personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister van Opwijk en die overleden zijn buiten het
grondgebied.
3. De personen die niet in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Opwijk
ingeschreven zijn, maar wonen binnen de grenzen van de parochies
Droeshout Sint-Jozef en Mazenzele Sint-Pietersbanden.
4. De personen die de gemeente verlaten hebben om in een instelling of rustoord
voor bejaarden te verblijven om reden van ziekte of ouderdom.
5. De personen die de gemeente verlaten hebben om bij hun verwanten tot en
met de derde graad te gaan inwonen om reden van ziekte of ouderdom.
6. De personen die de gemeente sinds minder dan één jaar (364 dagen) verlaten
hebben na er gedurende tenminste tien jaar onafgebroken te hebben
gewoond.
7. De E.G. ambtenaren die hun werkelijke verblijfplaats in de gemeente hebben.
8. De personen die eerder een concessie (graf of nis) hebben aangekocht, om het
even waar zij op het ogenblik van hun overlijden wonen of verblijven.
9. Personen welke gedurende minstens 1 jaar ingeschreven zijn geweest in de
gemeente.
10. Personen, totaal vreemd aan de gemeente.

Artikel 3 – Voorwaarden tot begraving, bijzetting of asverstrooiing.
Niet – geconcedeerd (gratis) :
De personen, vermeld onder artikel 2 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7.
Na voldaan te hebben aan de door de gemeenteraad vastgestelde
belastingsreglementering ivm het aankopen of verlengen van een concessie :
De personen, vermeld onder artikel 2 : 8, 9 en 10.
Na voldaan te hebben aan de door de gemeenteraad vastgestelde
belastingsreglementering ivm de uitstrooiing van personen :
De personen, vermeld onder artikel 2 : 9 en 10.

Artikel 3 :
Het tarief voor de nieuwe concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt als volgt
vastgesteld voor de dienstjaren 2015 tot en met 2018 met ingang van 1 juni 2015 :
Perceel grond :
- voor een 25-jarige grondvergunning voor een graf van 2,5 m2
(1 m breedte x 2,5 m lengte) voor maximum 2 personen boven elkaar : 744 Euro
- voor een 50-jarige grondvergunning met of zonder kelder voor een graf van 2,5 m2
(1 m breedte x 2,5 m lengte) voor maximum 2 personen boven elkaar : 1.487 Euro
Columbarium, urnenveld :
- voor een concessie van 25 jaar voor maximum 2 urnen : 744 Euro
- voor een concessie van 50 jaar voor maximum 2 urnen : 1.487 Euro
Voor de personen, welke gedurende minstens 1 jaar ingeschreven zijn geweest in de
gemeente (zie Artikel 2 : – punt 9 onder Artikel 2 en Artikel 3)
worden de tarieven voor concessies verdubbeld :
nieuwe concessie 25 jaar : 744 Euro x 2 = 1.488 Euro
nieuwe concessie 50 jaar : 1.487 Euro x 2 = 2.974 Euro
Voor de personen, totaal vreemd aan de gemeente (zie Artikel 2 : – punt 10 onder Artikel 2 en
Artikel 3)

worden de tarieven verdrievoudigd :
nieuwe concessie 25 jaar : 744 Euro x 3 = 2.232 Euro
nieuwe concessie 50 jaar : 1.487 Euro x 3 = 4.461 Euro.

Artikel 4 :
De retributie voor een geplaatste grafkelder bedraagt 990 Euro (21 % BTW en alle kosten
inbegrepen).

Artikel 5 :
In geval van bijzetting of verstrijking van de looptijd worden de concessies hernieuwd :
- alle concessies voor 25 jaar (zowel de lopende als diegene waarvan de uiterste
vervaldatum is bereikt) voor een periode van 10 of 25 jaar
- alle concessies voor 50 jaar (zowel de lopende als diegene waarvan de uiterste
vervaldatum is bereikt) voor een periode van 10, 25 of 50 jaar.
tegen volgend tarief :
verlenging van 10 jaar :
verlenging van 25 jaar :
verlenging van 50 jaar :

297,60 Euro
744
Euro
1.477
Euro

Voor de personen, welke gedurende minstens 1 jaar ingeschreven zijn geweest in de
gemeente (zie Artikel 2 : – punt 9 onder Artikel 2 en Artikel 3) worden de tarieven voor
hernieuwing van concessies verdubbeld :
verlenging van 10 jaar :
verlenging van 25 jaar :
verlenging van 50 jaar :

297,60 Euro x 2 = 595,20 Euro
744
Euro x 2 = 1.488
Euro
1.477
Euro x 2 = 2.954 Euro

Voor de personen, totaal vreemd aan de gemeente (zie Artikel 2 : – punt 10 onder Artikel 2 en
Artikel 3) worden de tarieven voor hernieuwing van concessies verdrievoudigd :
verlenging van 10 jaar :
verlenging van 25 jaar :
verlenging van 50 jaar :

297,60 Euro x 3 = 892,80 Euro
744 Euro x 3 = 2.232
Euro
1.477 Euro x 3 = 4.431
Euro

Artikel 6 :
De voormelde tarieven moeten worden betaald door de aanvragers van nieuwe
concessies, de verlenging van bestaande concessies en grafkelders.
Artikel 7 :
De E.G. Ambtenaren, die door 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 registers.
Artikel 8 :
Dit reglement zal krachtens artikel 186 van het gemeentedecreet op de gemeentelijke
website worden bekendgemaakt.
Artikel 9 :
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
- de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
- de dienst Burgerzaken van gemeente Opwijk
- de dienst Infrastructuur van gemeente Opwijk
- de dienst Financiën van gemeente Opwijk.

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, 1 juni 2015
In opdracht :

Mevr. Katleen Biesemans
Gemeentesecretaris

Mevr. Joske Vermeir
Voorzitter Gemeenteraad

