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Grondwet, artikel 173
Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42S3
Decreet van 16.01.2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Gemeenteraadsbesluit van 0L.03.20t2 betreffende het vaststellen van een
tariefreglement voor grond en columbariumconcessies op de gemeentelijke
begraafplaatsen
Gemeenteraadsbesluit van 22.12.2005 betreffende de verkoop van gelijkvormige
gedenkplaatjes voor de columbaria in natuursteen en voor de gedenkzuilen op de
asverstroo ii ngsweiden va n de gemeentel ij ke begraafplaatse n

Verantwoording

r
r

De stijgende kostprijs van de grafkelders
De stijgende kostprijs van de naamplaatjes

Tussenkomsten
a

Stemmen

De CD&V-fractie merkt op dat de vroegere keuze tussen l"- en 2-persoonskelders
niet meer mogelijk is en dat de kostprijs voor een 2-persoonskelder in de
omliggende gemeenten goedkoper is. De CD&V-fractie vraagt waarom de kostprijs
voor de gedenkplaatjes wordt verhoogd.
De voorzitter antwoordt dat de nieuwe retributietarieven de aankoopprijzen die
aan de gemeente aangerekend worden volgen en geeft aan dat de meeste mensen
opteren voor 2-persoonskelders. De reden waarom geen L-persoonskelders werden
weerhouden in het nieuw reglement zalopgevraagd worden bij het diensthoofd
burgerzaken. Een antwoord zal aan de CD&V worden opgestuurd.

16 ja-stemmen en 7 onthoudingen

Hebben ja gestemd: Ph. De Coninck, A. Mèulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse,
A. Cuelenaere, D. Vercauteren, E. Roegis, G. Van de Veire, H. Staelens, Fr. De
Weweire, M. De Schepper, M. Scheir, H. Baetslé, Ch. Bobelijn, H. Schaght en S. De
Craecker
Hebben zich onthouden:T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, N. Van Zele, S. Buysse, B
Van den Bossche, M. Bobelyn en K. Buysse,

BESLUIT

Artikel 1
Het gemeenteraadsbesluit van Ot.03.\OLZ betreffende het vaststellen van het
retributiereglement grondconcessies en columbariumconcessies en het
gemeenteraadsbesluit van22.L2.2005 betreffende de verkoop van gelijkvormige
gedenkplaatjes voor de columbaria in natuursteen en voor de gedenkzuilen op de
asverstrooiingsweiden van de gemeentelijke begraafplaatsen worden per 01.03.2013
opgeheven.

Art. 2
Met ingang van 01.03.20L3 worden volgende tarieven toegepast:

a)

perceel grond:

300 euro per perceel voor de termijn van L5 jaar
600 euro per perceel voor de termijn van 30 jaar
1250 euro per perceel voor de termijn van 50 jaar

Voor kinderen tot 7 jaar worden de tarieven gehalveerd

b)

nis in het columbarium

200 euro per nis voor de termijn van L5 jaar
400 euro per nis voor de termijn van 30 jaar
850 euro per nis voor de termijn van 50 jaar

c)

urne begraven in volle grond, in urnenveld(incl. urnendeksel en naamplaat)

550 euro per perceel voor de termijn van 1-5 jaar
850 euro per perceel voor de termijn van 30 jaar
l-500 euro per perceel voor de termijn van 50 jaar

d)

urne begraven in urnenkelder, in urnenveld(incl. urnenkelder, urnendekselen
naamplaat)

-l

700 euro per perceel voor de termijn van L5 jaar
1000 euro per perceel voor de termijn van 30 jaar
1650 euro per perceel voor de termijn van 50 jaar
Een concessie voor een columbariumplaats, kan met instemming van het college van
burgemeester en schepenen uitgebreid worden met een bijkomende gratis nis,

indien vastgesteld wordt dat onvoldoende ruimte aanwezig is in de geconcedeerde
nis voor het plaatsen van twee urnen met standaardafmetingen'
Als de concessie betrekking heeft op een perceel grond waarin zich een grafkelder
bevindt, wordt de prijs éénmalig opgetrokken met:
o 850 euro voor een tweepersoonskelder
lngevál van verlenging van de concessies opgenomen onder a), c) en d) gelden de
tarieven opgenomen onder a). lngeval van verlenging van de concessies opgenomen
onder b) gelden de tarieven opgenomen onder b)

Art.3

ln geval van hernieuwing van de concessie vóór het verstrijken ervan, wordt de
retributie proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige

concessie overschrijdt.
De hernieuwing van de concessie wordt enkel toegestaan wanneer het grootste
gedeelte, van de termijn van de concessie, dus minstens de helft, verstreken is, behalve

ingeval van bijzetting.

Art.4
De graven en nissen van militaire oorlogsslachtoffers der beide wereldoorlogen zullen
worden zonder vergoeding. De graven en nissen der oud-strijders van beide

bewaard
wereldoorlogen zullen gedurende een termijn van 50 jaar bewaard blijven zonder
vergoeding. Een nieuwe termijn van 50 jaar kan worden toegestaan op uitdrukkelijk
verzoek van de nabestaanden.

prijs
lndien de concessie betrekking heeft op een perceel in het urnenveld wordt de
éénmalig opgetrokken met:
o 300 euro voor het begraven in volle grond
o 400 euro voor het begraven in een urnenkelder

Art. 5
Deze retributie zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerlijke procedure gebeuren of via dwangbevel, overeenkomstig artikel 94 van het

gemeentedecreet.

Art.6

jaar over gratis
Wanneer bÍj de begraving geen concessie wordt genomen kan men 10
grond beschÍkken. omzetting van een niet-geconcedeerd graf naar een geconcedeerd
graf is niet mogelijk.

Art.7

De gemeente verkoopt gelijkvormige gedenkplaatjes voor de columbaria in natuursteen
en voor de gedenkzuilen op de asverstrooiingsweiden van de gemeentelijke

begraafplaatsen

o

De plaatjes(afm.250 x 10Omm)met 3 à 4 lijnen tekst aan de nissen voor de
columbaria aan 65 euro Per stuk

o

De plaatjes(afm. 150 x 65mm) met 3 à 4 lijnen tekst aan de gedenkzuilen

aan 40 euro per stuk.

Art.8
Elke retributie zal contant betaald worden of er zal een bewijs van betaling moeten

worden voorgelegd.

Art,9
Dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd
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