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Arrondissement 
Sint-Niklaas OPENBARE ZITTING VAN 14 DECEMBER 2021 

Gemeente 

BEVEREN WAREN AANWEZIG: 
Veerle Vincke, voorzitter; 
Marc Van de Vijver, burgemeester;  
Filip Kegels Katrien Claus, Boudewijn Vlegels Raf Van Roeyen, Ingeborg De 

Meulemeester, Inge Brocken, Dirk Van Esbroeck, schepenen; 
Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, Andre Buyl, Ernest Smet,  Ann Cools, 
Issam Benali,  Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens,  Jan Van De 
Perre, Karolien Weekers, Stijn De Munck, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen 

Maes, Lientje De Schepper, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper,  Méline 

Rovillard, Bram Massar, Katty Schelfhout, Leen Van Laere, Jan Creve,  Jozef 
Schelfhout, raadsleden; 
Jo Van Duyse, algemeen directeur. 

 

  

RETRIBUTIEREGLEMENT DER TARIEVEN OP DE BEGRAAFPLAATSEN  

 

De raad, 

 
 

Overwegend dat de mogelijkheid wordt ingevoerd om een naamplaatje te 
laten aanbrengen op herdenkingszuilen voor mensen die worden uitgestrooid 
op de strooiweide; 

 
Overwegend dat hiervoor een nieuw tarief moet worden ingevoerd; 

 
Gelet op het Decreet van het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

 

Gelet op art. 40 § 3 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 

 
BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN : 

 

Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2022 wordt een retributie gevestigd op het 
verlenen van een concessie, op het uitvoeren van een as verstrooiing, op het 

aanbrengen van een naamplaatje na een as verstrooiing, op de ontgraving van 

stoffelijke overblijfselen en op de overbrenging van urnen. 
  

A. CONCESSIES 

 

Artikel 2: Onder concessies op de begraafplaatsen wordt verstaan: 
 
- het begraven zowel van een lijk als van een asurne in volle grond of een 
grafmonument dat voor bruikleen ter beschikking is gesteld; 
- het plaatsen van een asurne in een nis van het columbarium; 

- het begraven van een asurne in het urnenveld. 
 
 



Artikel 3: De concessies op de begraafplaatsen worden verleend voor een 
termijn van 30 jaar vanaf het besluit van het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
 

Artikel 4: Voor de concessies op de begraafplaatsen gelden volgende tarieven: 

 
500 EUR per persoon voor een duurtijd van 30 jaar 
500 EUR per persoon bij verlenging met een duurtijd van 30 jaar 
 

Artikel 5: De concessie kan op uitdrukkelijke aanvraag van ieder 
belanghebbende voor een nieuwe periode van 30 jaar worden hernieuwd voor 
het verstrijken van de vervaldatum  of naar aanleiding van elke nieuwe 
begraving of bijzetting in de concessie. 

 

De op dat tijdstip geldende tarieven worden voor de verlenging van de 
concessie toegepast. De retributie wordt als volgt berekend: 
 
a)bij het einde van een volledige concessietermijn: 

 
500 R x aantal personen concessie van 30 jaar 

 

 

b)bij een volgende begraving of bijzetting:  wanneer dit gebeurt wordt de retributie 
berekend rekening houdend met het nog te lopen aantal jaren in de bestaande 

concessie. 
 
aantal jaren van de nieuwe concessietermijn (30 jaar) dat de lopende termijn overschrijdt 

x 500 EUR x aantal personen 
                                     30 

  
Artikel 6: Het aantal plaatsen in een nis of in het urnenveld is beperkt tot 

maximaal 3 per concessie. 

 

Artikel 7: De vastgestelde concessievergoedingen worden voor het begraven 
of bijzetten van kinderen tot 10 jaar verminderd tot 25%, ongeacht de vorm 

van de concessie. 
 

Artikel 8: De vastgestelde concessievergoedingen worden verdubbeld voor 
het begraven of bijzetten van personen die geen inwoner zijn van de 
gemeente.  

 
B. ASVERSTROOIING 
 
Artikel 9: De asverstrooiing voor inwoners is gratis.  

 

Artikel 10: Het tarief voor de asverstrooiing van niet-inwoners is 100 euro. 
 

 
C. AANBRENGEN NAAMPLAATJE 

 
Artikel 11: Er wordt voorzien in de mogelijkheid om voor overledenen 
uitgestrooid op de strooiweide een herdenkingsplaatje/naamplaatje op de 
gedenkzuilen op de begraafplaatsen te laten aanbrengen.  

 



Artikel 12:  Een naamplaatje blijft minimaal vijftien jaar hangen. Vijftien jaar 
na de aanbrenging wordt het naamplaatje verwijderd door de gemeente.  

De aanvraag gebeurt binnen het jaar na overlijden via het door de gemeente 

ter beschikking gestelde aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het KCC, de 

dienst Burgerlijke Stand of op de permanenties. Het naamplaatje wordt 

aangemaakt volgens de op dit formulier ingevulde gegevens. De gemeente is 

niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde gegevens. 

Artikel 13:  Een naamplaatje kost 50 euro en wordt aangemaakt na betaling 
van de retributie.  Het betreft een éénvormig gedenkplaatje met vermelding 

van naam, voornaam, geboorte- en overlijdensjaar. 
 
Artikel 14: De termijn van een aangebracht naamplaatje kan op schriftelijk 
verzoek, mits betaling van de retributie conform art. 13  en vóór het verstrijken 

van de termijn van 15 jaar verlengd worden door het college van burgemeester 

en schepenen met een periode van 15 jaar te rekenen vanaf de einddatum van 
de aanvankelijke termijn. 
 

Artikel 15 : Als overgangsmaatregel geldt dat een naamplaatje kan worden 

aangevraagd voor personen die zijn overleden vanaf 1 januari 2007 tot 31 
december 2021.  Deze aanvraag kan gebeuren vanaf 1 januari 2022 en voor 30 

juni 2022.   
 

D. BRUIKLEEN OF PETERSCHAP 
 

Artikel 16: De bepalingen rond extra kosten voor bruikleen of peterschap 
staan opgenomen in het reglement bruikleen en peterschap. 
 

E. ONTGRAVING 
 

Artikel 17: De retributie is verschuldigd door degene die de ontgraving 
aanvraagt. 

 
Artikel 18: De retributie wordt vastgesteld op 1.500 EUR voor de ontgraving 

van een lichaam. De ontgraving van een kind dat minder dan 10 jaar oud was 
op het tijdstip van overlijden, wordt vastgesteld op 1.000 euro.  

 
Artikel 19: De retributie is niet verschuldigd voor: 

a) De ontgravingen die op bevel van de gerechtelijke overheden uitgevoerd 
worden. 
b) De ontgravingen die moeten geschieden met het oog op het overbrengen 

van een oud naar een nieuw kerkhof van lijken, begraven in een als concessie 
vergunde begraafplaats, en van urnen bijgezet in het columbarium of 
begraven in een urnenveld waarvoor eveneens een concessie werd verleend.  
c) De ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen indien de 

ontgraving gebeurt wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden. 
 
F. OVERBRENGING URNE 

 
Artikel 20: De retributie is verschuldigd door degene die de machtiging tot 

overbrenging van een urne aanvraagt. 
 
Artikel 21: De retributie wordt vastgesteld op 500 EUR voor de overplaatsing 
van een urne. 

 
Artikel 22: De retributie is echter niet verschuldigd voor: 



a) De overbrengingen, die moeten geschieden met het oog op het 
overbrengen van een oude naar een nieuwe begraafplaats, van urnen bijgezet 
in het columbarium of begraven in een urnenveld waarvoor eveneens een 
concessie werd verleend.  

b) De overbrengingen van voor het vaderland gestorven militairen indien de 

overbrenging gebeurt wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden. 
 
 
G. ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 23: Bovenstaande retributies worden ingevorderd bij de aanvrager 
door de financieel directeur .   
 

Artikel 24: Het retributiereglement der tarieven op de begraafplaatsen van 17 

december 2019 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2022. 
 
Artikel 25: Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van 
artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal bestuur. 

 
Artikel 26 :  Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de 
gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking 

van dit reglement. 

 
NAMENS DE GEMEENTERAAD :  

De algemeen directeur,  de voorzitter, 
 
 

 
Jo Van Duyse Veerle Vincke 

 
 


