RETRIBUTIEREGLEMENT GRAFCONCESSIES, BEGRAVINGEN,
EX-INWONERS, ONTGRAVINGEN
CONCESSIES
Art.1: De voorwaarden en tarieven van het tariefreglement in verband met
grafconcessies op de gemeentelijke kerkhoven zijn als volgt bepaald:
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:
a) voor 1 persoon: € 1050
b) voor 2 personen (boven elkaar): € 1575
2° Het tarief voor begraving in volle grond van een urne bedraagt:
a) voor 1 persoon: € 420
b) voor 2 personen: € 630
3° Het tarief voor bijzetting in een columbarium van een urne bedraagt:
a) voor 1 persoon: € 265
b) voor 2 personen: € 395
Art.2: De begravingen van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten, evenals de
begravingen en bijzettingen van urnen voor inwoners van onze gemeente in niet
geconcedeerde grond en niet geconcedeerde nis zijn gratis.
Art.3: De termijn van elke toegestane concessie begint te lopen vanaf de toekenning
ervan door het College van burgemeester en schepenen.
Art.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.
Art.5: De termijn van elke toegestane verlenging van concessie begint te lopen vanaf
de toekenning ervan door het College van burgemeester en schepenen.
Art.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.
Art.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.
Art.8: Het tarief voor de ambtshalve hernieuwing van een bestaande concessie met
grafkelder wordt als volgt bepaald:
Kelder 1 persoon: € 35/jaar
Kelder 2 personen: € 40/jaar
Kelder 3 personen: € 45/jaar
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NIET-INWONERS
Art.9: De vergoeding voor begraving of bijzetting van niet-inwoners, die ooit in Brakel
in het bevolkings- of vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven waren, in nietgeconcedeerde grond of nis, wordt vastgesteld op € 270.
De vergoeding voor de asverstrooiing van niet-inwoners bedraagt € 55.
De vergoeding is verschuldigd door diegene die de machtiging tot begraven, bijzetten of
verstrooien van de as vraagt, en moet contant betaald worden op het ogenblik van de
aanvraag.
ONTGRAVINGEN
Art.10: De vergoeding voor ontgravingen van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten
wordt vastgesteld op € 1000 per ontgraving.
De vergoeding voor ontgraving van gecremeerde stoffelijke overschotten wordt
vastgesteld als volgt:
1° ontgraving met het oog op bijzetting of verstrooiing op hetzelfde kerkhof: € 150
2° ontgraving met het oog op bijzetting of verstrooiing op een ander gemeentelijk
kerkhof:
€ 250
3° ontgraving met het oog op een andere bestemming dan een gemeentelijk kerkhof
van de urne en/of de as: € 250
Art.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.
Art.12: Volgende ontgravingen geven geen aanleiding tot het betalen van de
vergoeding:
1° ontgravingen verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen
2° ontgravingen ambtshalve verricht door de gemeente
ALGEMENE BEPALINGEN
Art.13: 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, of de aanvraag tot ontgraving.
Art.14: De in deze verordening vermelde tarieven en vergoedingen kunnen ten allen
tijde worden herzien.
Art. 15: Dit besluit vervangt het besluit van 27 juni 2005.
Art. 16: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Meer informatie kan u vinden bij:
Dienst Burgerlijke Stand
Tel.: 055-43 17 62
peter.haegeman@brakel.be – debby.depessemier@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8.30u tot 12.00u en op
woensdag van 16.00u tot 19.30u
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