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RETRIBUTIE OP DE CONCESSIE OP DE 
BIJZETTING VAN URNEN IN HET 

COLUMBARIUM 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019 

 

Artikel 1. 
Het politiereglement met betrekking tot columbarium-bijzetting van urnen zoals 
vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 1984 en later gewijzigd bij 

beslissing van 21 februari 2002, 15 december 2005 en 19 december 2013, wordt 
opgeheven met ingang van 1 maart 2020 en vervangen door het hiernavolgend 
reglement: 

 

Reglement m.b.t. bijzetting van urnen in het columbarium 

Artikel 1: 
Het columbarium is een muur of muurachtig bouwsel op de begraafplaats met 
een groot aantal nissen waarin de urnen kunnen bijgezet worden. 
In elke nis mag slechts één urne worden bijgezet. 

In de nis waarin reeds een urne werd bijgezet, kan een tweede urne worden 
bijgeplaatst indien voor beide urnen een concessie werd verleend. Hiervoor dient 

een aanvraag tot concessie te gebeuren met vermelding van de identiteit van de 
persoon wiens urne (later) wordt bijgezet in het urnenveld. 
 

Artikel 2: 
De bijzetting van de urnen is slechts toegelaten voor de personen die: 

a. op het ogenblik van het overlijden, ingeschreven zijn in het 
bevolkingsregister, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente 
of er hun gewone verblijfplaats hebben 

b. overleden zijn op het grondgebied van de gemeente of die dood werden 
aangetroffen op dit grondgebied 
c. zijn overleden buiten het grondgebied van de gemeente en die op het 

ogenblik van hun overlijden hun domicilie of gewone verblijfplaats niet 
hebben op het grondgebied van de gemeente, mits naleving van de 
belasting op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de 

gemeente. 

Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen kan een con cessie verlenen op de 
bijzetting van urnen in het columbarium voor een termijn van 25 jaar. 

Artikel 4: 
De prijs van de columbariumnis waarin de asurne is bijgezet, valt ten laste van 
de aanvrager of van de nabestaanden van de overledene. 
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Na de bijzetting van de asurne in de columbariumnis dient de nis te worden 

afgesloten met een hiertoe bestemde afdekplaat op kosten van de aanvrager of 
van de nabestaanden. 
Uitsluitend volgende dekplaten komen in aanmerking: 

a. dekplaat door de gemeente ter beschikking gesteld 
b. grijze of zwart getinte dekplaat aangeboden door de 
begrafenisondernemer, waarvan de vorm, de aard van het materiaal en 

de afmetingen identiek zijn aan de door de gemeente ter beschikking 
gestelde dekplaat. 
Het is toegelaten om tekst en/of foto aan te brengen op de dekplaat die 

verwijzen naar of betrekking hebben op de overledene. 
De prijs van de columbariumnis en de door de gemeente ter beschikking 

gestelde dekplaat wordt vastgesteld door het college van burgemeester en 
schepenen op basis van de reële kostprijs. 

Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze 
beslissing. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Burgerzaken. 


