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Vaststelling retributie voor de goederen en de gravures op de gemeentelijke begraafplaatsen
Aanleiding
Het huidige retributiereglement is geldig tot en met 31" december 2019. Als het gemeentebestuur vanaf l januari
2020 opnieuw een retributie wil vragen voor de goederen en gravures op de gemeentelijke begraafplaatsen is het
nodig dat de gemeenteraad de retributies vaststelt.
Budget
De ontvangsten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, beleidscode 0990 en algemene rekening
70200050.

Juridische context
De Grondwet, artikel 173
Decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en lijkbezorging
Decreet over het lokaal bestuu r van 22 december 2017, artikel 40 en artikel 4l,tweede lid,14'
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2001 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en
crematoria
Eerdere beslissingen
Besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2016 betreffende de vaststelling van de retributies voor de goederen en
de gravures op de gemeentelijke begraafplaatsen
Gemeentelijk algemeen reglement op de begraafplaatsen van 20 oktober 2016
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 maart 2018 betreffende de ontruiming - teruggave
voorzetplaat columbarium - afdeksteen urnenveld
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 september 2019 betreffende de toewijzing opdracht
op afroep levering materialen (urnenveldkelders en afdekstenen) en uitvoeren gravures allerlei op de begraafplaatsen
(dienstjaar 2020)
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 september 2019 betreffende het leveren en plaatsen
van grafkelders
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2019 betreffende de kennisname van het
ontwerp en het plaatsen op de agenda van de gemeenteraad
Stemming
Met 18 stemmen voor (Kris Leaerts, Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet
Willems, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle
Van Meldert, Leen Michiels, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke), 3 onthoudingen
(Rudi Van lngelgom, Marleen Van de Wiele, Stefan Vandevenne)
Beslissing

Artikel 1 :
51. Een retributie voor de urnenkelders en columbaria worden als volgt vastgesteld

:

a) 300 euro voor een columbarium met voorzetplaat

b) 300 euro voor een urnenkelder met eenvormige afdeksteen aangeleverd door het gemeentebestuur
c) 200 euro voor een losse urnenkelder (zonder voorzetplaat)

euro voor een voorzetplaat van ontruimde columbaria die de nabestaanden wensen te bezitten (bijvoorbeeld
als aandenken) en waarvoor destijds geen retributie voor werd aangerekend. (conform besluit cbs 6 maart 2018)
53. oe retributie voor de gemeentelijke dubbele grafkelder wordt vastgesteld op 800 euro per dubbele grafkelder.
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Artikel 2 :
S1. Oe retributie voor de gravures zoals hieronder vermeld welke op verzoek van de nabestaanden en door toedoen
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van het gemeentebestuur worden uitgevoerd op de voorzetplaten columbaria (rechthoekig model) en op de
eenvormige afdekstenen op de urnenvelden worden als volgt vastgesteld :
a) 110 euro voor een basisgravure. Dit is de naam, voornaam, geboorte- en overlijdensjaar.
b) 110 euro voor een gedeeltelijke basisgravure. Dit is ofwel naam, voornaam en geboortejaren, ofwel
geboorte- en overlijdensjaar, ofwel overlijdensjaar.
c) 45 euro voor de gravure van de Belgische driekleur voor oud-strijders gelijktijdig met de basisgravure
d) 110 euro voor de gravure van de Belgische driekleur niet gelijktijdig met de basisgravure
e) 45 euro voor de gravure van ringen gelijktijdig met de basisgravure
f) 110 euro voor de gravure van ringen niet gelijktijdig met de basisgravure
g) 45 euro voor de gravure van een levensbeschouwelijk teken (kruis, palm, fakkel) gelijktijdig met de
basisgravure
h) 110 euro voor de gravure van een levensbeschouwelijk teken (kruis, palm, fakkel) niet gelijktijdig met de
basisgravure
i) 110 euro voor het uitschuren van een verkeerd uitgevoerde gravure ten gevolge van onduidelijke en/of
foutieve opgave door de nabestaanden.
52. De retributie voor de basisgravure (naam, voornaam, overlijdensjaar) die op verzoek van de nabestaanden en door
toedoen van het gemeentebestuur wordt uitgevoerd op de afneembare voorzetplaten van de afscheidstafels ter
hoogte van de strooiweide wordt vastgesteld op 1L0 euro.
53. De retributie voor de versierselen op de eenvormige voorzetplaten van de columbaria en de eenvormige
afdekstenen van de urnenkelders worden als volgt vastgesteld :
a) 70 euro voor het verwijderen van een reeds geplaatste foto
b) 160 euro voor de levering en plaatsing een conisch vaasje in graniet (12 cm hoog 7 cm breed) of een
evenwaardige goedgekeurde variant aan het columbarium indien de plaatsing gelijktijdig gebeurt met de
basisgravure.
c) 210 euro voor de levering en plaatsing van een conisch vaasje in graniet (12 cm hoog 7 cm breed) of een
evenwaardige goedgekeurde variant aan het columbarium indien de plaatsing niet gelijktijdig gebeurt met de
basisgravure.
Artikel 3 : Worden vrijgesteld van de retributies vermeld in artikel 1 51 en artikel 2 : de personen wiens behoeftigheid
werd vastgesteld door het OCMW en waarvan de uitvaartkosten ten laste werden genomen door het

gemeentebestu u r.

Artikel 4 : De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet. De retributie wordt gefactureerd en
moet betaald worden binnen de vooropgestelde termijn die staat vermeld op de factuur.
Artikel 5 : Aanmaningskosten (voor facturen) voor aangetekende zendingen zijn ten laste van de debiteur. De
verzendings- en administratiekost die wordt doorgerekend bedraagt 20 euro.
Artikel 6 : Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020 en blijft geldig tot en met 31 december 2025.
Artikel 7 : Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Opvolging en communicatie
Het departement financiële zaken (afdeling belastingen en retributies) zorgt voor de bekendmaking op de
gemeentelijke website en de verzending naar de toezichthoudende overheid.
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