
 
 
 
 

GEMEENTE BRECHT   PROVINCIE ANTWERPEN 
 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
donderdag 12 december 2013 

 
Aanwezig : 
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen 
Meeusen V., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., Geysen K., Van De 
Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van 
Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts 
L. - Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
Wouters J. - Secretaris 
Verontschuldigd : 
 
12 Retributiereglement op grondvergunningen en concessies op de 

kerkhoven 
 Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente; 

 
Gelet op het advies van de dienst toezicht d.d. 30 oktober 2013 om het 
belastingreglement op grondvergunningen en concessies op de kerkhoven dat 
d.d. 10 oktober 2013 werd goedgekeurd door de gemeenteraad aan te passen 
; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een passende toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts;  
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT : L. Aerts, D. De Veuster, M. Vochten, K. Kenis, P. Schrijvers, W. 
Van Puymbroeck, L. Torfs, V. Meeusen, L. Nicolaï, C. Van Akeleyen, P. Van 
Assche, J. Matheeussen, M. Bresseleers, K. Van Looveren, E. De Groof, K. 
De Hoog, T. Vandekeere, L. Smouts : 18 stemmen voor 
J. Slegers, K. Geysen, B. Van De Mierop, E. Peeters, M. Michiels, S. Deckers, 
R. Matthé, I. Van Tichelt, B. Bellens, B. Van Riel, S. Vandeneijnde : 11 
stemmen tegen  
 
 
Art. 1: Het belastingreglement op grondvergunningen en concessies op de 
kerkhoven dat d.d. 10 oktober 2013 werd goedgekeurd door de gemeenteraad 
in te trekken. 
 
Art. 2: Met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt 
betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen onderhavig retributiereglement 
van toepassing op het verlenen van  concessies.  
 
Art. 3: Concessies worden verleend voor een periode van 30 jaar. Bij het 
verlenen van deze concessies gelden volgende retributies: 
 
a) grafconcessies : 
De retributie op de grondvergunningen op de kerkhoven wordt bepaald op 150 
EUR per vierkante meter en wordt slechts toegestaan voor een termijn van 30 
jaar welke hernieuwbaar is aan de alsdan geldende prijzen en voorwaarden. 
 
b) columbarium : 



 
 
 
 
De retributie op de plaatsing in het «columbarium » wordt bepaald op 300 
EUR per plaatsing van een urne in een « nis » en wordt slechts toegestaan 
voor een termijn van 30 jaar, welke hernieuwbaar is aan de alsdan geldende 
prijzen en voorwaarden. 
 
c) urnenveld : 
De retributie op de plaatsing in het « urnenveld » wordt bepaald op 300 EUR 
per plaatsing van een urne in een « nis »  en wordt slechts toegestaan voor 
een termijn van 30 jaar, welke hernieuwbaar is aan de alsdan geldende 
prijzen en voorwaarden. 
 
Art. 4: Bij een aanvraag tot vernieuwing van een concessie na een nieuwe 
bijzetting wordt het bedrag bepaald in functie van het aantal resterende jaren 
tot de in artikel 3 genoemde termijn van 30 jaar. Het bedrag wordt 
proportioneel berekend op het aantal jaren tot de vervaldatum van de 
oorspronkelijke vergunning. 
 
Art. 5: Als er bij de tweede of volgende bijzetting geen uitdrukkelijke aanvraag 
tot hernieuwing en geen betaling gebeurt, dan vervalt de concessie op de 
oorspronkelijke vervaldatum, behalve als de laatste bijzetting minder dan tien 
jaar voor de einddatum plaats heeft gevonden, dan blijft het graf nog tien jaar 
bestaan na de laatste bijzetting. 
 
Art. 6: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de 
concessie toe te staan binnen de perken van onderhavig reglement. 
 
Art. 7: Bij ontruiming van het columbarium of urnenveld, na het verstrijken van 
de in art. 3 of 5 voor dit reglement bedoelde termijn, wordt de as verstrooid op 
de daartoe bestemde weide van de begraafplaats en worden de urnen door 
de zorgen van het gemeentebestuur vernietigd. 
 
Art. 7: Vooraleer de begraving of plaatsing wordt uitgevoerd is de aanvrager 
verplicht de retributie te betalen tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op 
elk verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet getoond 
worden.   
 
Art. 8: Onderhavig reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de 
hogere overheid.  
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