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

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du Bus, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Kathy Mottet, Christophe Gasia, Christina Karkan, MarieLouise Servais, Damien Gérard, Virginie Taittinger, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John
Buyani Ilungu, Imad Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Farida Tatou, Françoise
de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Françoise Bertieaux, Gisèle Mandaila, Rachid Madrane, Josianne Pardonge, Sandra Jen, Viviane
Scholliers, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 26.10.15
#Onderwerp : Reglement en retributies betreffende de begrafenissen, de opgravingen en de diverse
rechten op de begraafplaats - Aanpassingen#
Openbare zitting

Financiën
De gemeenteraad,
herzien zijn beraadslaging van 16 december 2016 over hetzelfde onderwerp, uitvoerbaar geworden bij brief
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 februari 2015 ;
gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wetten van 20
september 1998 en 8 februari 2001 en bij de ordonnanties van 13 december 2007, 3 februari 2011, 19 mei
2011 en 26 juli 2013;
gelet op zijn beraadslaging van 26 oktober 2015 die het reglement op de lijkbezorging en de begraafplaats
wijzigt om dit, enerzijds, in overeenstemming te brengen met de laatst geldende wetsbepalingen en,
anderzijds, om nieuwe bepalingen vast te leggen en bepaalde bepalingen te herzien met de bedoeling
duidelijkheid en leesbaarheid te scheppen;
overwegende dat het dus aangewezen is bepaalde retributies te wijzigen en er nieuwe te voorzien die
aangepast zijn aan de nieuwe diensten die aangeboden worden;
gelet op de financiële lasten die de gemeentelijke begraafplaats met zich meebrengt (onderhoud, diverse
aanpassingen, aankoop en plaatsing van grafkelders, herdenkingsplaatjes, monument voor het
asuitstrooiingsperk, enz.);
overwegende dat de gemeente zich moet voorzien van de nodige financiële middelen om de uitvoering van
opdrachten van de openbare dienst te garanderen;
gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
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gelet op het artikel 252 van de nieuwe gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de
gemeenten;
gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT:
I. BEGRAVINGEN.
Artikel 1:
Prestatie van een geneesheer-nazichter door de Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand aangesteld en betreffende artikel 22 §1 al. 3 van de wet van 20.07.1971 : € 4 5,00
Artikel 2:
Gebruik van het Gemeentelijk lijkenhuis (forfaitair bedrag per koelcel) : € 150,00
Vrijstelling als het neerleggen is opgelegd door de Procureur des Konings.
Artikel 3:
Plaatsen van de gemeentezegel : € 110,00
Vrijstelling voor de:
1. Levenloze kinderen en kinderen jonger dan één jaar
2. Burgemeester, Raadsleden, Schepenen, Personeelsleden, in functie of niet;
3. Belgische militairen, weerstanders, weggevoerden en daarmee gelijkgestelden van
oorlogen 1914 -1918 en 194 0-194 5;
4. Belgische militairen en daarmee gelijkgestelden, gestorven in oorlogstijd en in vredestijd, ofwel:

de

- tijdens een militaire of humanitaire opdracht, in bevolen dienst door een Belgische overheid of een
instelling met wie België een akkoord gesloten heeft,

• ten gevolge van verwondingen opgelopen of ziekten opgedaan tijdens deze opdracht;
5. Leden van de Belgische openbare ordediensten, gestorven ofwel:
- in bevolen dienst,
- ten gevolge van opgelopen verwondingen of ziekten opgedaan tijdens deze opdracht;
6. de personen die hun gewone verblijfplaats te Etterbeek hebben, en die gestorven zijn ofwel:
- als gevolg van een moedige burgerlijke of heroïsche daad, openbaar gekend,
- ten gevolge van opgelopen verwondingen of ziekten opgedaan tijdens deze daad.
Artikel 4 :
Rouwstoet die op de begraafplaats aankomt

• van maandag tot vrijdag vóór 8 uur of na 15 uur : € 125,00
• op feestdagen of op sluitingsdagen van het gemeentebestuur : € 250,00

II. OPGRAVINGEN.
Artikel 5:
Opgravingen
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a. van een stoffelijk overschot : € 800,00
b. van een asurn : € 100,00
De retributie moet integraal betaald worden vóór de opgraving.
Vrijstelling indien de opgraving:
1.
bevolen is door een rechterlijke overheid, behalve inzake burgerlijke betwisting ;
2.
het gevolg is van de bestemmingswijziging van de begraafplaats of de herneming van concessies
vóór termijn voorzien in artikel 234 van het Reglement op de lijkbezorging en de begraafplaats.

III. DIVERSE RECHTEN OP DE BEGRAAFPLAATS.
Artikel 6:
a.
Gebruik van een dodenkamer
(dagelijkse retributie; elke begonnen dag is volledig verschuldigd) : € 80,00
b.
Forfaitair bedrag in geval van overbrenging tijdens de niet-wettelijke sluitingsdagen van het
gemeentebestuur, tot de heropening ervan : € 80,00
Vrijstelling (a. en b.) indien de neerlegging geschiedt op bevel van de Procureur des Konings.
Artikel 7:
Gebruik van de hall van de begraafplaats met het oog op het houden van een godsdienstige of wereldlijke
ceremonie : € 80,00
Artikel 8:
Gebruik van een wachtkelder (maandelijkse retributie; elke begonnen maand is volledig
verschuldigd) : € 4 0,00
Vrijstelling indien het neerleggen of het behoud van een stoffelijk overschot of asurne in een wachtkelder te
wijten is aan het gemeentebestuur, namelijk door het niet voltooien van de door haar op te richten grafkelders,
columbarium of kaders op de vergunde gronden, evenals indien de as niet kon worden uitgestrooid wegens
klimatologische of andere redenen.
Artikel 9:

• Koperen vaas voor columbariumnis : € 55,00
• Vervanging van de grafsteen voor het asuitstrooiingsperk : € 75,00
• Plaatsen van een herdenkingsplaatje voor een periode van 10 jaar op het asuitstrooiingsperk : € 75,00
Artikel 10:
Waarborg voor het plaatsen van een monument:
- Concessies van 15 jaar in volle grond voor volwassenen : € 800,00
- Concessies van 30 en 50 jaar in volle grond : € 1000,00
- Concessies van 50 jaar met grafkelder : € 1000,00

IV. TARIEF VAN DE CONCESSIES.
Artikel 11:
De toekenning en de hernieuwing van de concessies zijn aan de volgende retributies onderworpen.
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Concessie voor 15 jaar
1 stoffelijk overschot of 1 asurn
Kind jonger dan 7 jaar
Concessie voor 30 jaar
1 stoffelijk overschot of 1 asurn
(columbarium of
asuitstrooiingsperk)
2 stoffelijke overschotten of 2
asurnen (columbarium of
asuitstrooiingsperk)
3 stoffelijke overschotten of 3
asurnen (columbarium of
asuitstrooiingsperk)
4 asurnen (columbarium of
asuitstrooiingsperk)
Kind jonger dan 7 jaar
Uitbreiding voor een bijkomend
stoffelijk overschot of een extra
asurn
Concessie voor 50 jaar in volle
grond
1 stoffelijk overschot of 1 asurn
(columbarium of
asuitstrooiingsperk)
2 stoffelijke overschotten of 2
asurnen (columbarium of
asuitstrooiingsperk)
3 stoffelijke overschotten of 3
asurnen (columbarium of
asuitstrooiingsperk)
4 stoffelijke overschotten of 4
asurnen (columbarium of
asuitstrooiingsperk)
Kind jonger dan 7 jaar of 4
asurnen (columbarium of
asuitstrooiingsperk)
Uitbreiding voor een bijkomend
stoffelijk overschot of een extra
asurn
Concessie voor 50 jaar met
grafkelder
1 stoffelijk overschot of 1 asurn
(columbarium of
asuitstrooiingsperk)
2 stoffelijke overschotten of 2
asurnen (columbarium of
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Jaarlijkse
vermeerdering

2015

2016

2017

2018

865,00
295,00

880,00
300,00

865,00
305,00

910,00
310,00

15,00
5,00

1.560,00 1.585,00 1.610,00 1.635,00

25,00

2.035,00 2.070,00 2.105,00 2.14 0,00

35,00

2.4 60,00 2.505,00 2.550,00 2.595,00

4 5,00

2.84 0,00 2.890,00 2.94 0,00 2.990,00

50,00

530,00

54 0,00

550,00

560,00

10,00

700,00

715,00

730,00

74 5,00

15,00

2.4 50,00 2.500,00 2.550,00 2.600,00

50,00

2.675,00 2.735,00 2.795,00 2.855,00

60,00

2.870,00 2.94 0,00 3.010,00 3.080,00

70,00

3.035,00 3.105,00 3.175,00 3.24 5,00

70,00

835,00

850,00

865,00

880,00

15,00

700,00

715,00

730,00

74 5,00

15,00

3.950,00 4 .020,00 4 .090,00 4 .160,00

70,00

4 .635,00 4 .720,00 4 .805,00 4 .890,00

85,00
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asuitstrooiingsperk)
3 stoffelijke overschotten of 3
asurnen (columbarium of
asuitstrooiingsperk)
4 stoffelijke overschotten of 4
asurnen (columbarium of
asuitstrooiingsperk)
Uitbreiding voor een bijkomend
stoffelijk overschot of een extra
asurn

5.220,00 5.325,00 5.4 30,00 5.535,00

105,00

5.900,00 6.020,00 6.14 0,00 6.260,00

120,00

1.500,00 1.530,00 1.560,00

1.59,00

30,00

Artikel 12
De prijs van de concessie of de uitbreiding van de concessie wordt verdubbeld:
a. als de koper zijn hoofdverblijfplaats niet in de gemeente heeft, behalve als hij zijn hoofdverblijfplaats
in Etterbeek heeft gehad maar in een verzorgingstehuis buiten de gemeente werd geplaatst in de
jaren voor de aankoop of de uitbreiding van de concessie of als hij gedurende 25 jaar of langer
ingeschreven was in het bevolkingsregister van Etterbeek.
b. als de eerste overledene die er begraven wordt zijn hoofdverblijfplaats niet in de gemeente heeft,
behalve als hij zijn hoofdverblijfplaats in Etterbeek gehad heeft maar in een verzorgingstehuis buiten
de gemeente geplaatst werd in de jaren voor zijn overlijden of als hij 25 jaar of lang ingeschreven
was in het bevolkingsregister van de gemeente Etterbeek.
De prijs van de concessie moet integraal betaald zijn vooraleer de concessie in gebruik te nemen.

V. INVORDERINGEN VAN DE RETRIBUTIES.
Artikel 13:
Alle retributies vastgesteld in dit reglement worden vooraf betaald bij de
Gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde die er een kwijtschrift voor geeft.
Artikel 14 :
De begrafenis van de behoeftigen ingeschreven in het bevolkingsregister van de
gemeente Etterbeek of die er verblijven zonder inschrijving geeft aanleiding tot de terugbetaling,
door de erfgenamen die betaalkrachtig bevonden worden, van alle uitgaven die door het bestuur
gedaan werden om de afgestorvenen een degelijke uitvaart te bezorgen. De invordering van
deze uitgaven gebeurt via alle in voege zijnde rechtsvorderingen.
Artikel 15:
De kosten voor de civiele operaties die door de gemeente Etterbeek gedragen
worden bij de begrafenis van behoeftigen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van
de gemeente Etterbeek, met uitzondering van godsdienstige of niet-confessionele filosofische
ceremonies van behoeftingen, zijn ten laatste van de gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest waar de overledene ingeschreven is.
De invordering van deze kosten wordt geïnd met aanwending van alle middelen
van recht.
VI. DIVERSE BESCHIKKINGEN.
Artikel 16:
De vroegere retributies die betrekking hebben op de schikkingen van huidig
reglement zijn afgeschaft.
Artikel 17:
Onderhavig retributiereglement is geldig vanaf 2de november 2015 tot en met 31
december 2018
Aldus beslist in openbare zitting van de gemeenteraad te Etterbeek op 26 oktober 2015.
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De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 29 oktober 2015

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Frank Van Bockstal
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