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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE EVERE
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Georges Pollet, Voorzitter van de Gemeenteraad ;
Pierre Muylle, Wnd Burgemeester ;
Ali Ince, Christian Beoziere, Jeanine Joannes-Wouters, Fatiha Saidi, Martine Raets, Dominique
Clajot, Mohamed Ridouane Chahid, Schepenen ;
Joseph Corten, Ingrid Haelvoet, Marc Bondu, Alain Vander Elst, Rachid Chikhi, Belma Tek, Margriet
Hubrechts, Véronique Mbombo Tshidimba, David Cordonnier, Jean-Philippe Mommart, Hicham
Talhi, Fabienne Derome, Sabrina Cornu, Firyan Kaplan, Laurent Ali Chaftar, Martine Empain,
Housini Chairi, Gemeenteraadsleden ;
Katrien Debeuckelaere, Voorzitter van het OCMW, zetelend met raadgevende stem in toepassing van
de artikels 103 van de Nieuwe Gemeentewet en 28§4 van de organieke wet op de OCMW's ;
Dirk Borremans, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Eliane Lepoivre-Daels, Schepen ;
Rudi Vervoort, Guy Vanhengel, Pascal Freson, Pierre Goberecht, Karin Bouko, Mohamed
Kheddoumi, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 27.04.17
#Onderwerp : Retributiereglement inzake: 1. De grondvergunningen van begraafplaatsen en
vergunningen van nissen in het columbarium, 2. Het gebruik van wachtkelders, 3. De levering van
identificatieplaten voor nissen in het columbarium, 4. De ontgravingen.#
Openbare zitting

SECTOR FINANCIËN
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op haar beraadslaging van 26 september 2007, houdende vestiging van het retributiereglement inzake:
1. De grondvergunningen van grafsteden en op vergunningen van columbariumnissen,
2. Het gebruik van wachtkelders,
3. De levering van identificatieplaten voorcolumbariumnissen,
4. De ontgravingen;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorgingen gewijzigd door de wet van 20
september 1998;
Gelet op artikel 6 § 2 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht
op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op artikel 1 van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering 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;
Gelet op de gemeentelijke financiën;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet, dat een budgettair evenwicht aan de gemeenten oplegt;
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
Het volgend retributiereglement goed te keuren:
Artikel 1:
Er wordt vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief een retributie geheven
op:
1. De grondvergunningen van begraafplaatsen en op vergunningen van columbariumnissen,
2. Het gebruik van wachtkelders,
3. De levering van identificatieplaten voor columbariumnissen,
4. De ontgravingen;
De retributie is solidair verschuldigd door de aanvrager en de personen die bevoegd zijn voor het uitvoeren
van de lijkbezorgingen.
Artikel 2:
De omvang van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

Product
Gewoon grafperk
Vergunning in volle grond
Vergunning in grafkelder
Columbarium
Vergunning in columbariumnis

Max aantal
plaatsen
5 jaar
1
15 jaar
1
15 jaar kind
1
50 jaar 3 (9 urnen)
50 jaar 3 (9 urnen)
5 jaar
1
15 jaar
1
50 jaar
2
Duur

Bijkomend lichaam of urne
Identificatieplaat van een columbariumnis
Wachtkelder
Ontgraving grafkelder
Ontgraving columbarium
Ontgraving volle grond
Asverstrooiing
Identificatieplaat bij asverstrooiingen
Garantie voor de plaatsing van een grafsteen
in volle grond
Concessietitel
Begraving van Oud-Strijder
Identificatieplaat voor de strijdersmuur

3 maanden

15 jaar

Everenaar

Niet-everenaar*

gratis
/
750,00 €
1.000,00 €
310,00 €
450,00 €
2.300,00 €
2.700,00 €
3.300,00 €
4.000,00 €
gratis
/
375,00 €
500,00 €
1.300,00 €
1.500,00 €
400,00 €
400,00 €
150,00 €
175,00 €
1
20,00 €/dag
20,00 €/dag
1 100,00 €/week 100,00 €/week
1 250,00 €/maand 250,00 €/maand
200,00 €
200,00 €
150,00 €
150,00 €
750,00 €
750,00 €
gratis
100,00 €
gratis
gratis

1

600,00 €

600,00 €

7,50 €
gratis
gratis

7,50 €
gratis
gratis

* Onder niet-everenaar verstaat men iedere persoon die niet ingeschreven staat in de bevolkingsregisters
van Evere, met uitzondering van personen zonder legale verblijfsvergunning in België.

Gemeenteraad - 27.04.2017 - Uittreksel van dossier 23479

2/4

#006/27.04.2017/A/0003#

Het verschuldigde bedrag bij een aanvraag voor een verlenging wordt als volgt vastgesteld:

Plaats

Duur

Vergunning in volle grond

15 jaar
15 jaar
kind
50 jaar

Vergunning in grafkelder

50 jaar

Vergunning voor
columbariumnis

15 jaar
50 jaar

Max
aantal
plaatsen
1
1
3 (9
urnen)
3 (9
urnen)
1
2

Prijs voor een plaats op een
Prijs ter plaatse andere locatie van het
kerkhof
3.900,00 €
310,00 €
5.400,00 €

1.400,00 €
/
2.900,00 €

4.000,00 €

4.0000,00 €

375,00 €
1.300,00 €

/
/

Artikel 3:
De retributie is betaalbaar bij de aanvraag.
Artikel 4:
De retributie voor ontgraving is niet betaalbaar wanneer zij wordt bevolen door de gerechtelijke overheid of
door de gemeenteraad.
Artikel 5:
Deze beraadslaging vervangt vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief
de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 september 2007 betreffende het retributiereglement inzake:
1. De grondvergunningen van grafsteden en op vergunningen van columbariumnissen,
2. Het gebruik van wachtkelders,
3. De levering van identificatieplaten voor nissen in het columbarium,
4. De ontgravingen.
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Artikel 6:
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen welke aan de toezichthoudende overheid
dient worden overgemaakt.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.
2 bijlagen
Impact et justification.pdf, projection Tarifs 2017.pdf
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Dirk Borremans

De Voorzitter van de gemeenteraad,
(g) Georges Pollet

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Evere, 28 april 2017

De Gemeentesecretaris,

Voor de Burgemeester,
De afgevaardigde Schepen,

Dirk Borremans

Christian Beoziere
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