
Financiën - Tarief voor de terreinconcessies op het kerkhof - Reglement - Wijzigingen. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het tariefreglement van de terreinconcessies op het kerkhof gestemd door de 

gemeenteraad op 28 juni 2005; 

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, 1ste lid; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST: 

 

het gemeentelijke tariefreglement van de terreinconcessies op het kerkhof vanaf 01/03/2016, als 

volgt, te wijzigen: 

 

Artikel 1. 

 

De prijs voor de terreinconcessies op het kerkhof wordt, als volgt, vastgesteld: 

 

1. Individuele concessies. 

Voor de personen die bewijzen een woon- of verblijfplaats op het grondgebied van Vorst te 

hebben op het ogenblik van hun overlijden, wordt het bedrag als volgt vastgesteld: 

-    900,00 € voor de individuele concessies van 15 jaar 

-    1.500,00 € voor de individuele concessies van 30 jaar 

-    2.100,00 € voor de individuele concessies van 50 jaar 

Deze bedragen worden verdrievoudigd voor niet-Vorstenaren. 

 

2. Collectieve concessies. 

Voor de personen die bewijzen een woon- of verblijfplaats op het grondgebied van Vorst te 

hebben op het ogenblik van het indienen van de concessieaanvraag, wordt het bedrag als volgt 

vastgesteld: 

-    2.100,00 € voor de collectieve concessies van 30 jaar 

-    2.850,00 € voor de collectieve concessies van 50 jaar 

Deze bedragen worden verdrievoudigd voor niet-Vorstenaren. 

 

3. Grafkelder voor 50 jaar. 

Voor de personen die bewijzen een woon- of verblijfplaats op het grondgebied van Vorst te 

hebben op het ogenblik van het indienen van de concessieaanvraag, wordt het bedrag als volgt 

vastgesteld: 

- 3750,00 € 

Deze bedragen worden verdrievoudigd voor niet-Vorstenaren. 

 

4. Individuele en collectieve concessies van 30 en 50 jaar in het speciale perk. 

De prijs van de concessies toegekend in het speciale perk is forfaitair en gelijk aan wat zou 

betaald worden voor een concessie van hetzelfde type en met dezelfde duur in de andere 

gedeelten van het kerkhof. 



 

5. Grafkelders onder en boven de grond gebouwd in het speciale perk. 

De verkoopprijzen van het metselwerk en van andere gebeurlijke bouwwerken van de 

ondergrondse en bovengrondse grafkelders, die worden teruggenomen conform de wet, worden 

voor ieder geval door de dienst werken geëvalueerd. 

 

6. Teraardebestelling van een bijkomend lijk in een collectieve concessie in volle grond op het 

speciale perk. 

De teraardebestelling van een bijkomend lijk in een collectieve concessie in volle grond op het 

speciale perk geeft aanleiding tot de betaling van een bedrag gelijk aan één derde van de prijs van 

de concessie die van kracht is op het ogenblik van de afgifte van de vergunning tot bijzetting. 

Alle andere bepalingen van onderhavig reglement met betrekking tot de verhoging van de prijs en 

de wederafstand van de concessie aan de gemeente zijn van toepassing. 

 

7. Individuele concessies van 15, 30 en 50 jaar in het columbarium 

De prijs van de concessies toegekend in het columbarium is identiek aan de prijs die wordt 

gevraagd voor een individuele concessie in volle grond met dezelfde duur. 

 

8. Individuele concessies van 15, 30 en 50 jaar, collectieve concessies van 30 en 50 jaar en 

grafkelders in de weide voorbehouden aan de teraardebestelling van de urnen 

De prijs van de concessies toegekend in de weide voor teraardebestelling van de urnen is identiek 

aan de prijs die wordt gevraagd voor een concessie in volle grond, van hetzelfde type en met 

dezelfde duur. 

 

9. Individuele concessies bestemd voor kinderen jonger dan 7 jaar. 

Voor de ouders die bewijzen een woon- of verblijfplaats op het grondgebied van Vorst te hebben 

op het ogenblik van het overlijden van hun kind wordt het bedrag als volgt vastgesteld: 

-    450,00 € voor de individuele concessies van 15 jaar 

-    750,00 € voor de individuele concessies van 30 jaar 

-    1.050,00 € voor de individuele concessies van 50 jaar 

Deze bedragen worden verdrievoudigd voor niet-Vorstenaren. 

 

Artikel 2. 

 

Het tariefvoordeel van toepassing op de inwoners van de gemeente is gebonden aan de gewone 

verblijfplaats die voortvloeit uit een inschrijving in de bevolkingsregisters. 

 

Tevens geldt dit tarief voor: 

a) de individuele concessies bestemd om personen ter aarde te bestellen die het laatste te Vorst 

waren ingeschreven en om gezondheidsredenen in rusthuizen of andere gelijkaardige 

inrichtingen, buiten de gemeente, dienden opgenomen te worden. 

Het voordeel, vervat in onderhavige bepaling, za1 evenwel slechts toegekend worden indien de 

noodzakelijkheid van de plaatsing degelijk werd vastgesteld. 

b) de concessies toegestaan aan de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die, hoewel ze 

effectief wonen in de gemeente, ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van de 

inschrijving in de gemeentelijke registers. De ambtenaar van de Europese Gemeenschappen moet 

een bewijs leveren van verblijf in de gemeente en de duur ervan. 



 

Artikel 3. 

 

Elke terugbetaling zal gebeuren op basis van de bedragen die van toepassing zijn op de inwoners 

van Vorst in de verschillende categorieën van concessies die opgesomd worden in artikel 1 van 

onderhavig reglement. 

Er moet rekening gehouden worden met deze toestand bij het berekenen van de bedragen van 

terugbetaling toegestaan krachtens de volgende bepaling: 

indien, tijdens de duur van het contract, een terreinconcessie wordt omgevormd in een concessie 

van langere duur of in een concessie met een grotere oppervlakte, dan zal van de prijs van de 

nieuwe concessie het bedrag worden afgetrokken dat gestort werd op het ogenblik van de eerste 

aanvraag voor concessie mits afhouding van 5% van dit laatste bedrag per jaar gebruik; 

 

Ieder gedeelte van een jaar wordt als een geheel jaar aangerekend en de gemeente neemt, zonder 

andere formaliteiten te moeten vervullen, de oorspronkelijke verleende grond terug in haar bezit. 

 

 

Artikel 4. 

 

Het openen en sluiten van de grafkelders en van de concessies in volle grond als gevolg van een 

begraving wordt door de gemeentediensten uitgevoerd. Een bedrag van 90,00 € zal van de 

families gevorderd worden. 

Het wegnemen en het terugplaatsen van de monumenten moet door de zorgen van de families 

gebeuren en de kosten voortvloeiend uit deze werken zijn te hunnen laste. 

 

Artikel 5. 

 

De kosten gemaakt voor het wegnemen en terugplaatsen van de monumenten aangegaan in 

toepassing van artikel 67, §3 van het gemeentereglement op de begrafenissen, de graven en de 

politiemaatregelen op het kerkhof, worden forfaitair vastgesteld op 350,00 €. 

De herstellings- en afbraakkosten evenals die voor het weghalen van de beschadigde voorwerpen 

aangegaan in toepassing van artikel 119 van voormeld reglement zijn forfaitair vastgesteld op 

350,00 € voor wat betreft de werken uitgevoerd door de dienst van het kerkhof. In geval van 

optreden door een privé onderneming worden zij beperkt tot de werkelijk gedane kosten. 

 

Artikel 6. 

 

De prijs: 

- wordt integraal betaald vóór elke teraardebestelling; 

- wordt in bewaring gegeven in handen van de Gemeenteontvanger of diens aangestelde bij de 

indiening van de aanvraag of de hernieuwing van de grafconcessie; 

- behoort toe aan de gemeente bij de bekendmaking van de beslissing tot toekenning of 

hernieuwing van de grafconcessie. 

 

Artikel 7. 

 



De prijs van de concessies in volle grond wordt verhoogd met een bedrag van 350,00 € 

overeenkomstig de plaatsing van betonkaders die moeten dienen als steunvlak voor de 

monumenten die op bovenvermelde concessies worden opgericht. 

De prijs van de concessies bestemd voor de teraardebestelling van kinderen onder de 7 jaar wordt 

verhoogd met een bedrag van 150,00 € overeenkomstig de plaatsing van betonkaders die moeten 

dienen als steunvlak voor de monumenten die op bovenvermelde concessies worden opgericht. 

Dit bedrag is niet verschuldigd voor de teraardebestelling van urnen in collectieve concessies in 

volle grond in de weide voorbehouden aan de teraardebestelling van urnen. 

 

Artikel 8. 

 

De asverstrooiing, anders bepaald dan in artikel 36 van het reglement op de begrafenissen en de 

teraardebestellingen, wordt onderworpen aan de voorafgaande betaling van 119,00 €. 

 

Artikel 9. 
 

Voor ieder deponeren van een urn in het columbarium wordt een som van 250,00 € geëist van de 

personen die de begrafeniskosten op zich nemen; die som dekt de onkosten aangegaan door het 

gemeentebestuur voor de aankoop van de sluitingssteen, van de metalen identificatieplaat, van 

het graveren ervan, van de bloemenprikker en van de plaatsingswerken van deze voornoemde 

voorwerpen. 

 

Dit bedrag moet integraal gestort worden vóór elke begraving in het columbarium. 

 

Voor de urnen geplaatst in het columbarium vóór het in voege treden van huidig reglement, kan 

de familie of ieder belangstellend persoon een bloemenprikker aankopen. Het bedrag 

verschuldigd voor de aankoop van een bloemenprikker en voor het plaatsen ervan bedraagt 40,00 

€. 
 

 


