Gemeenteraad
zitting van 26 februari 2018
FINANCIËN
Belastingen en Ontvangsten
Besluit

Goedgekeurd

Retributiereglementen - Begraafplaatsen - Goedkeuring (2018_GR_00062)
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Louis Tobback, burgemeester-voorzitter;
de heer Carl Devlies, schepen; de heer Dirk Robbeets, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise
Vandevoort, schepen; de heer Mohamed Ridouani, schepen; de heer Erik Vanderheiden, schepen; mevrouw Bieke
Verlinden, schepen; de heer Herwig Beckers, schepen; mevrouw Christiane Vanneck, raadslid; de heer David Dessers,
raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Etienne Bruggemans, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid;
de heer Fons Laeremans, raadslid; de heer Fred Debrun, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Griet
Valgaeren, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Hilde De Troyer, raadslid; mevrouw Hilde Van
Wichelen, raadslid; de heer Jaak Brepoels, raadslid; de heer Johan Geleyns, raadslid; mevrouw Karin Brouwers,
raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Lalynn Wadera, raadslid; mevrouw Liesbet Stevens,
raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; de heer Luc Ponsaerts, raadslid; mevrouw Marleen Demuynck, raadslid;
de heer Mich De Winter, raadslid; mevrouw Mieke Wellens, raadslid; de heer Pierre Neefs, raadslid; de heer Rik Daems,
raadslid; de heer Saïd El Khadraoui, raadslid; de heer Toon Toelen, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
de heer Gust Vriens, stadssecretaris
Verontschuldigd:
mevrouw Myriam Fannes, schepen; mevrouw Eveline Madrid, raadslid; de heer Gunther Rens, raadslid; mevrouw Lies
Corneillie, raadslid; mevrouw Renate Hufkens, raadslid; mevrouw Sabine Bovendaerde, raadslid; de heer Thomas Van
Oppens, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid

Status
Goedgekeurd met unanimiteit

Beschrijving
Beknopte samenvatting
Wijziging aan het retributiereglement op de graf-, columbarium- en urnenkelderconcessies.
Overeenkomstig artikel 253, § 1, van het gemeentedecreet wordt een kopie van het besluit
overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Regelgeving: bevoegdheid
- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
Juridische grond
- het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2016 aangaande het retributiereglement op de graf-,
columbarium- en urnenkelderconcessies
- het artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186 en artikel 253 van het gemeentedecreet
Argumentatie
De stad Leuven heft een retributie op graf-, columbarium- en urnenkelderconcessies. Aan het
retributiereglement dienen de volgende aanpassingen te gebeuren:
- aanpassing titel: retributiereglement op de begraafplaatsen;
- voorzien van een tarief voor een as-uitstrooiing;
- schrappen van het tarief voor een sterretje op het foetusplein;

Stad Leuven
Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Pagina 1 van 4

Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018
Retributiereglementen - Begraafplaatsen - Goedkeuring (2018_GR_00062)

- de overige tarieven worden geïndexeerd zoals voorzien in het gemeenteraadsbesluit van 30 mei
2016.

Besluit
Artikel 1
De wijziging aan het retributiereglement op de begraafplaatsen (graf-, columbarium- en
urnenkelderconcessies) goed te keuren.

Bijlagen
1. 20180226_GR_begraafplaatsen.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Op last van de raad:
de stadssecretaris

de voorzitter

bij delegatie

Gust Vriens
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Retributiereglement op de begraafplaatsen
GR 26 februari 2018

Artikel 1 – Omschrijving retributie
Er wordt een retributie gevestigd op het:
•
•
•
•
•
•
•

verlenen van grafconcessies op begraafplaatsen;
leveren en plaatsen van een grafkelder;
ter beschikking stellen van een kartonnen urn, een columbarium- of urnenkelderplaat;
aanbrengen van tekst op een gedenkplaat;
opgraven van stoffelijke overschotten;
opgraven en/of overbrengen van asurnen;
uitstrooien van as.

Artikel 2 - Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Artikel 3 - Tarief
§ 1 - Voorwaarden
De retributies worden vastgesteld voor:
• personen overleden op het grondgebied van Leuven;
• personen die op het ogenblik van overlijden ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van
Leuven, daarmee gelijkgesteld werden of er ten minste 20 jaar van hun leven ingeschreven
waren.
Het tarief van de retributie in § 2 wordt verdubbeld voor de overledene die niet voldoet aan bovenstaande
voorwaarden.
§ 2 – Tarief
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
a) het verkrijgen van een concessie voor de bezorging, per stoffelijk overschot, vanaf de leeftijd
van 13 jaar, voor een termijn van 25 jaar:
a. graf (kist of urne) in volle grond: 632 euro;
b. asurne in columbarium: 461 euro;
c. asurne in urnenkelder: 461 euro;
b) het verkrijgen van een grafkelderconcessie voor de bezorging, per stoffelijk overschot, vanaf de
leeftijd van 13 jaar, telkens voor een termijn van 50 jaar:
a. kist of urne: 1.843 euro;
b. eenmalig voor aankoop en plaatsing grafkelder: 895 euro;
c) het ter beschikking stellen van een columbarium- of urnenkelderplaat (de kosten voor het
graveren van de naam en datum zijn ten laste van de aanvrager): 132 euro;
d) het ter beschikking stellen van een kartonnen urn: 11 euro;
e) het graveren van de naam van een overledene aan een strooiweide voor een periode van 10
jaar: 105 euro;
f) as-uitstrooiing: gratis. In afwijking van de bepalingen in § 1 wordt voor de overledene die niet
voldoet aan de voorwaarden gesteld in § 1 een retributie van 500 euro aangerekend;
g) de opgraving van:
o een stoffelijk overschot: 1.580 euro;
o een stoffelijk overschot op het foetusplein: 263 euro;
o een asurn uit een columbariumnis of urnenkelder: 263 euro;
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Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd aan de hand van de index van de
consumptieprijzen via onderstaande formule, waarbij het geïndexeerde bedrag naar een veelvoud van
1 euro wordt afgerond:
bedrag retributie jaar X =

oorspronkelijk bedrag retributie ∗ index november jaar (X − 1)
index november 2017

Artikel 4 – Bijkomende bepalingen
Vanaf de laatste bijzetting in een concessie kan een nieuwe termijn van rechtswege een aanvang
nemen. De retributie wordt dan als volgt berekend:
tarief artikel 3 x de bijkomende termijn
de oorspronkelijke termijn
Een onvolledig jaar wordt beschouwd als een volledig jaar.
Bij de hernieuwing van een concessie die helemaal bezet is gelden de tarieven in artikel 3 als
uitgangspunt voor de berekening van het verschuldigde tarief à rato van het gewenste aantal schijven
van 5 jaar van hernieuwing. Indien de verschuldigde retributie niet wordt betaald, worden de
belanghebbenden geacht af te zien van het recht op concessie of hernieuwing ervan.
Indien de concessie niet helemaal is bezet, gelden de tarieven in artikel 3 § 2 eerste en tweede lid.
De looptijd van een concessie neemt aanvang op de datum waarop de aanvraag werd goedgekeurd
door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 5 - Betaalwijze
De retributie dient op het eerste verzoek betaald te worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de
retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet of
via gerechtelijke weg.
Artikel 6 – Algemene bepalingen
Onderhavig reglement wordt onmiddellijk van kracht. Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2016
aangaande het retributiereglement op de graf-, columbarium- en urnenkelderconcessies wordt
opgeheven vanaf het in voege treden van onderhavig reglement.
Dit besluit wordt voor kennisneming naar de gouverneur van Vlaams-Brabant gezonden.
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