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Segers, schepenen,
Luc De Backer, OCMW-voorzitter-schepen,

Jeanne DonvÍl-De Smedt, Jef Valkeniers, Guy Pardon, jan Margot, Elke Zelderfoo, Julien
Sergoigne, Michel Dandoy, Walter Zelderloo, Karel De Ridder, Georges De Vliegher,
Danny Smagghe, Bruno Steenput, Reindert De Schryver, Linsay Schoukens, Jos Crabbe,
Linda Janssens, Gerda Veldeman, Joêlle Van Duijfhuijs, Nathalie Staquet, Stijn
Quaghebeur, 6eert Hoogstoel, Joris Fison, Jacqueline Huygens, raadsleden,
Marianne Vanden Houte, secretaris,
DE GEMEENTERAAD,
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;

Gelet op het Gemeentedecreet;

6elet op het decreet van L6 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Gelet op de uitvoeringsbesluiten van dit decreet;
Gelet op de omzendbrief BA 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing
van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
uitvoeringsbesluiten;
6elet op de omzendbrief BB zAfllOI van 10 juni 2011 met de gecoórdineerde
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteiï
Overwegende dat het decreet van 16 januari 2004 bepaalt dat enkel een concessie
aanleiding kan geven tot een vergoeding en dat de begraving, de bijzetting en de
asverstrooiing kosteloos moeten zijn voor inwoners;
Overwegende dat dit reglement een herwerking is van het belastingreglement voor
de begraafplaatsen van 26 juni 2007, dat het dus niet om een nieuwe belasting gaat,
en deze wijziging dus niet in strijd is met de bepalingen van het Lokaal Pact; \
Overwegende dat voor dit reglement als inwoners van Dilbeek beschouwd worden:
r Personen díe op datum van overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-.
vreemdelingen- of wachtregister van Dilbeek;
Overwegende dat een ruim aantal catêgorieën van personen gelijkgesteld wordt met
inwoners:
r Personen die in de gemeente overleden of dood aangetroffen zijn;
r Personen die effectief in Dilbeek wonen, maar krachtens wettelijke bepalingen
CIf internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in het
gemeentelijke bevolkings- of vreemdelingenregister;
o Personen die vroeger in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Dilbeek
waren ingeschreven, maar dÍe door het OCMW van Dilbeek in een instelling
buiten de gemeente werden geplaatst en tot aan hun overlijden ten laste
gebleven zijn van het OCMW van Dilbeek;
o Personen die de gemeente verlaten hebb'en en afgeschreven zijn voor
verzorging in een instelling of rusthuis of b'rj familieleden buíten de gemeente,
maar die vóór hun afschrijvíng minstens 20 jaar hun hoofdverblijfplaats hadden
in Dilbeek;

I

personen die minstens

% van hun leven in het bevolkingsregister van Dilbeek zijn
ingeschreven;
Overwegende dat regelmatig door niet-inwoners gevraagd wordt begraven te

worden op de gemeentel|kê begraafplaatsen;
Overwegende dat de gemeentelÍjk begraafplaatsen in de eerste plaats bestemd zijn
voor de Dilbeekse inwoners;
Overwegende dat grafconcessies de gemeentelijke begraafplaatsen ruimtetijk sterk
belasten en deze vraag dus enigszins beperkt moet worden;
Overwegende dat om deze redenen een verschil in tarifering voor inwoners en nietinwoners vera ntwoord wordt;
Overwegende dat de begraving van stoffelíjke overschotten in betonnen omhulsels
{kelders} de begraafplaatsen bezwaren op ecologisch vlak;
Overwegende dat ontgravingen een zêer arbeidsintensieve prestatie vergen in
bijzonder slechte hygiënische omstandigheden en dat de vraag naar ontgravingen
enigszins beperkt moet worden;
Gêlet op de financiêle toestand van de gemeente;
Op voorstelvan het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:

met algemene stêmrnen

ARïlKËL 1.- Voor inwoners van Dilbeek zijn volgende prestaties kosteloos:
De begraving van een niet verast stoffelijk overschot op een gemeentelijke

1.

2.
3.
4.
5,

begraafplaats, vooreen duurvan 10jaar, op 2 m2;
De begraving van een asurne in volle grond op een gemeentelijke begraafplaats,
voor een duur van 10 jaar, op 5O cmz;
De asverstrooiing op de strooiweide van een gemeentelijke begraafplaats;
Het bijzetten van een àsurne in een columbarium op de gqmeentelijke
begr:aafplaatsen, voor een duur van 10 jaar;
Voor personen jonger dan 7 jaar: de begraving op het kinderperk (perceel van
150 cm bij 80 cm), de begraving van een asurne of de bijzetting van eeR asurne
in het columbarium.

l januari 2012 wordt voor inwoners een retributle
geheven volgens onderstaande prestaties en bepalingen:
ARTIKEL, 1.- Met ingang van

I

niet verast stoffelijk overschot

2ml

20 jaar

€ 400,00

Concessie voor 1 niet verast stoffelijk overschot

tm'
lm'

50 iaar

€ 1.000,00

Concessie voor 2 niet veraste stoffelijke overschotten

€ 1.600,00

Concessie voor 2 niet veraste stoffelljke overschotten, Begraving

2m2

jaar
50 jaar

Conceisie urnenveld voor 1 asurne

50 cmr

20

jaar

€ 400,00

Concessie urnenveld voor 1 asurne

50 cmz

50

jaar

€ 600,00
€ 850,00

Concessie voor

50

in ppn belonnen omhslspl {kelderl

€ 2.s00,00
+ kostoriis

Concessie urnenveld voor 2 asurnen

50 cm2

Concessie columbarium voor 1 asurne

1 vak

50 jaar
20 jaar

Concessie colurnbarium voor 1 asurne

1 vak

50 iaar

€ 600,00

Concessie columbarium voor 2 asurnen

1 vak

50

jaar

€ 950,00

Het openen en sluiten van een grafkelder, het bijplaatsen van een
stoffelílk overschot in een concpssis
Het gebruik van de gemeentelijke.wachtkelder per lichaam, per

€ 400,00

€ 150,00
€ 100,00

maand {met een maximum van 3 maanden). Elke begonnen
marnd wnrdt octelrl ak ean vnllodíoo mranr{
Het gebruik van het gerneentelijk lijkenhuis per dag

l-let ontgraven van een stoffelijk overschot uit volle grond
Het ontgraven van een urne uit het urnenveld

€ 20,00

€ 1.500,00
€ 500,00

llet ontgraven van een urne uit het columbarium

€ 500,00

Het verlengen van een bestaande concessie voor 20iaar

€ 400,00

ldentifi catieplaatje columbarium

€ 100,00

ldentificatieplaatje strooiweide

€ 50,00

ARTIKEL 3.- Niet-inwoners kunnen enkel op de gemeentelijke begraafplaatsen

terecht mits aankoop van een concessie van 50 jaar. Met ingang van 1 januari 2012
wordt voor niet-inwoners een retributie geheven volgens onderstáande prestaties en
bepalingen:
Concessie

voor L niet verast stoffelijk overschot

2mz

50

jaar

€ 8.000,00

lm'

50 iaar

€ 12.800,00

Concessie voor 2 niet verastê stoffelijke overschotten. Begraving
in een betonnen omhulsel {kelderl
Concessie urnenvêid voor 1 asurne

2m2

50jaar

€ 20.000,00

50 cm2

50 iaar

€ 4.800,00

Concessie urnenveld voor 2 asurnen

50 cmr

50

jaar

€ 6.800,00

Concessíe columbarium voor 1 asurnê

1

vak

50 iaar

€ 4.800,00

Concessie columbarium voor 2 asurnen

1 vak

50 jaar

€ 6.800,00

Concessie voor 2 niet veraste stoffelijke overschotten

+ kostDriis

Het openen en sluiten van een grafkelder, het bijplaatsen van een
ctnÍfsliik nvprcchoi in epn conreqsip

€ 1.200,00

Het gebruik van de gemeentelijke wachtkelder per lichaam, per
€ 800,00

maand {met een maximum van 3 maanden). Elke begonnen
mr:nd rrrn#f cofelrl alc ean rrnllediop m::nrl
Het gebruik van het gemeentelijk lijkenhuis per dag

€ 20,00

Het ontgraven van een stoffelijk overschot uit volle grond

€ 1.500,00

Het ontgraven van een urne uit het urnenveld

€ 500,00

Hel ontgraven van een urne uit het columbarium

€ 500,00

Het verlengen van een bqstaande concessie voor 20 jaar

€ 3.200,00
€ 100,00
kostprijs
oorspronkelijke
concessie x 4

tdentiÍicatieplaatje columbarium
Bijzetting stoffelijk overschot niet-inwoner bij een concessie die
oorspronkelijk belast werd aan het tarief voor inwoners

retributie is verschuldigd door de aanvrager van de prestatie. Als er
meerdere aanvragers zi.in, dan zijn ae hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
retributie" De retributie wordt ccntant ingevorderd bij de aanvraag, cash tegen
ontvangstbewijs of via overschrijving op rekeníng van het gêmeênteb€stuur,

ARTIKEL 4,. De

ARTIKEt 5.- Dit reglement vêrvangt alle voorgaande belasting- en
retributiereglementen rnet betrekking tot de begraafplaatsen.

retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het
GêÍneentedecreet bekendgemaakt via aanplakking.
ARTIKÊL 6.- Dit

ARTIKEL 7.- Overeenkomstig

artikel 253 van het Gemeentedêcreet wordt dit besluit

ovêrgemaakt aan de provinciegouverneur.
Namens de raad:
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