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Uittreksel uit de notulen van de openbare vergadering van 21 november 2019
Aanwezig:

Kris Leaerts, voorzitter

Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet Willems, schepenen
Rudi Van lngelgom, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Marleen Van de Wiele, Stefan
Vandevenne, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van
Meldert, Leen Michiels, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke,
gemeenteraadsleden
Terry Horckmans, algemeen directeur

Vaststell¡ng retributie voor de concess¡es op de gemeentelijke begraafplaatsen
Aanleiding
Het huidig retributiereglement is geldig tot en met 3L december 2019. Als het gemeentebestuur vanaf l januari 2020
opnieuw een retributie wil opleggen voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen is het nodig dat de
gemeenteraad de retributies vaststelt.
Budget
De ontvangsten worden voorzien in het meerjarenplan 2O2O-2O25, beleidscode 0990 en algemene rekening
70600010.

Juridische context
De Grondwet, artikel 173.
Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging.
Decreet over het lokaal bestuu r van 22 december 2017, artikel 40 en artikel 41,tweede lid,14'.
Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en
crematoria.
Eerdere beslissingen
Besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 20L6 betreffende de vaststelling van de retributie voor de concessies op
de gemeentelijke begraafplaatsen
Gemeentelijk algemeen reglement op de begraafplaatsen van 20 oktober 2016
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2019 betreffende de kennisname van het
ontwerp en het plaatsen op de agenda van de gemeenteraad
Stemming
Met 18 stemmen voor (Kris Leaerts, Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet
Willems, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle
Van Meldert, Leen Michiels, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke), 3 onthoudingen
(Rudi Van lngelgom, Marleen Van de Wiele, Stefan Vandevenne)
Beslissing

Artikel 1 : Definiëring begrippen inwoners - gelijkgestelden - niet-inwoners
Artikel 1.1 : Worden als inwoners van de gemeente aanzien :
a) De personen die op datum van overlijden ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van
de gemeente Kampenhout.
b) De personen die krachtens hun statuut zijn vrijgesteld van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of
wachtregister van de gemeente maar er hun werkelijke verblijfplaats hebben (voorlegging van stavingsstukken).
Artikel 1.2 : Worden als gelijkgestelden met inwoners beschouwd :
a) De personen die begunstigden zijn van een recht op lijk-/asbezorging ingevolge eerdere concessieverlening.
b) De personen die de gemeente Kampenhout hebben verlaten om in een bejaardentehuis of een erkende
assistentiewoning hun intrek te nemen of om bij hun verwanten tot en met de 2e graad te gaan inwonen om reden
van ouderdom of ziekte en in totaal minstens 20 jaar ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de gemeente
Kampenhout.
c) De personen die de gemeente Kampenhout minder dan 2 jaar hebben verlaten na er gedurende ten minste 20 jaar
ononderbroken te hebben gewoond.
d) De inwoners van Beneden-Veltem (geografisch gemeente Herent maar behorend tot de parochiegemeenschap
Sint-Antonius Buken)
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e) Uitzonderlijk en voor zover de overledene een bijzondere relatie had met de gemeente Kampenhout en mits
goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen (bijvoorbeeld ere-burger).
Artikel 1.3 : De categorieën van personen die niet vallen onder de bepalingen van artikel 1.1 en van artikel 1.2 worden
a ls niet-inwoners beschouwd.
Artikel 1.4 : Voor de bepaling al dan niet inwoner/gelijkgestelde als inwoner is de toestand van de
concessiebegunstigde determinerend. Noch de plaats van overlijden van de concessiebegunstigde noch de
woonplaats van de aanvrager hebben invloed op de vaststelling van de retributie.
Artikel 2 : Onverminderd artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging worden
de retributies voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen als volgt vastgesteld :
Artikel 2.1 : lnitiële aanvragen tot concessieverlening

a) Grafconcessies voor 30 jaar van 2m2 voor maximum 2 personen (hetzij 2 lichamen, hetzij L lichaam en
b) Columbariumconcessies voor 30 jaar voor maxlmum 2 asurnen
c) Urnenveldconcessies voor 30 jaar voor maximum 2 asurnen
o 1050 euro voor inwoners of gelijkgestelden

o
o

t

asurne)

420O euro voor niet-inwoners

2625 euro voor gemengde concessies waarvan 1 inwoner/gelijkgestelde en L niet-inwoner
c) Grafconcessies voor 30 jaar van 2m2 voor de begraving van 3 personen (1 lichaam en 2 asurnen)
14. 1575 euro voor inwoners of gelijkgestelden

15. 6300 euro voor niet-inwoners

16. 3150 euro voor gemengde concessies waarvan 2 inwoners/gelijkgestelden en 1 niet-inwoner
17. 4725 euro voor gemengde concessies waarvan 1 inwoner/gelijkgestelde en 2 niet-inwoners
Artikel 2.2 : Aanvragen tot concessiehernieuwing
Artikel 2.2.1 : Aanvragen concessiehernieuwing bij verstrijken concessietermijn
a) Graf-, columbarium- of urnenveldconcessies voor maximaal 2 liik- of asbezorsinsen (20 jaar)
¡ 700 euro indien de begunstigden van de concessie op het tijdstip van de concessieverlening inwoners van

¡
o
o

Kampenhout waren of als gelijkgestelden werden beschouwd
700 euro voor de concessies verleend gedurende de periode 22 mei 1997 - 3t december 2009 waarbij de
begunstigden van de concessie inwoners waren van Beneden-Veltem (geografisch Herent) maar behoorden
tot de parochiegemeenschap Sint-Antonius Buken
2800 euro indien de begunstigden van de concessie op het tijdstip van de concessieverlening als nietinwoners werden beschouwd
1750 euro voor gemengde concessies waarvan f. inwoner/gelijkgestelde en L niet-inwoner op het tijdstip van

de concessieverlening
b) Grafconcessies toegekend voor de begraving van 3 personen, hetzij 1 lichaam en 2 asurnen (20jaar)
o 1050 euro indien de begunstigden van de concessie op het tijdstip van de concessieverlening inwoners van
Kampenhout waren of als gelijkgestelden werden beschouwd.
o 4200 euro voor de begraving van 3 personen indien de begunstigden van de concessie op het tijdstip van de
concessieverlening als niet-inwoners werden beschouwd.
o 2tO0 euro voor gemengde concessies waarvan op tijdstip van de concessieverlening 2
inwoners/gelijkgestelden en L niet-inwoner
¡ 3150 euro voor gemengde concessies waarvan op tijdstip van de concessieverlening 1 inwoner/gelijkgestelde
en 2 niet-inwoners
Artikel 2.2.2 : ln geval van hernieuwing van de concessie vóór het verstrijken van de concessietermijn wordt de
retributie proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt.
Artikel 3 : Niet geconcedeerde vormen van lijk- en asbezorging worden uitsluitend toegestaan aan de personen die als

inwoner worden beschouwd.
Artikel 4 : De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet.
De retributie wordt gefactureerd en moet betaald worden binnen de vooropgestelde termijn die staat vermeld op de
factu u r.
Artikel 5 : Aanmaningskosten (voor facturen) voor aangetekende zendingen zijn ten laste van de debiteur. De
verzendings- en administratiekost die wordt doorgerekend bedraagt 20 euro.
Artikel 6 : Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2O2O en is geldig tot en met 31 december 2025.
Artikel 7 : Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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Opvolging en communicatie
Het departement financiële zaken (afdeling belastingen en retributies) zorgt voor de bekendmaking op de
gemeentelijke website en de verzending naar de toezichthoudende overheid.
Na mens-

de g_emeenteraad,

I

ns

recteu r

Leaerts

voorzitter

