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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 

Aanwezig :  Aelvoet Carlos, Voorzitter ; 
 Vander Meeren Luc, Burgemeester ; 
 Nachtegaele Veerle, Cnudde Frank, Van den Dorpe Isabelle en Dhondt Willy,
 Schepenen ; 
 Vervaeck Marnix, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Merhaeghe Pascal,
 De Cordier Koen, Cousaert Yves, Van Tieghem Maarten, Dedeken Kristel, Speleers Piet, 
 Van Cauwenberghe Olivier en Desloovere Koen, Raadsleden ; 
 Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. – Schepen, aanwezig met raadgevende stem ; 
 Van Houtte Kateleen, Gemeentesecretaris. 

_________________________________________________________________________________ 

DAGORDE : Burgerzaken. Begraafplaatsen. Aanpassen retributie concessies. 

De Gemeenteraad, 

 In openbare zitting vergaderd; 

 Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd 
bij de decreten van 10 november 2005, 18 april 2008, 9 december 2011 en 22 februari 2013;  

 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot de organisatie, de inrichting 
en het beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005; 

 Gelet op onze beslissing van 17 januari 1977, gewijzigd bij onze besluiten van 23 december 
1980, 19 september 1984, 26 februari 1990, 28 november 2001 en 19 december 2013, tot vaststelling 
van het tarief en de voorwaarden inzake het verlenen van grondconcessies op de kerkhoven; 

Overwegend dat een actualisatie van de retributies voor de begraafplaatsen noodzakelijk is, 
gezien de prijzen dateren van 2001 en met het oog op een beter beheer van de begraafplaatsen in de 
toekomst; 

Gelet op de omzendbrief BB-2011/1 dd. 10 juni 2011 van het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, Financiën en Personeel, houdende de coördinatie 
van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43 § 2, 15° (bevoegdheid), artikel 252 en 
volgende (toezicht) en de artikelen 186 en 187 (bekendmaking); 

Gelet op onze beslissing van heden houdende goedkeuring van het reglement op de 
begraafplaatsen; 

Overwegend dat als gevolg hiervan het noodzakelijk is het retributiereglement van 19 december 
2013 aan te vullen voor hernieuwing, bijzetting en verlenging van concessies en de eenmalige retro-
actieve rechtzetting van niet-geconcedeerde en geconcedeerde graven;  

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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Gelet op de besprekingen in de raad; 

 
BESLUIT : met 10 stemmen voor (Open VLD) bij 7 tegen (N-VA en CD&V) 

Art.1. De retributies voor de begraafplaatsen worden vanaf 15/03/2014 als volgt vastgesteld: 

a) Concessies voor 25 jaar:  
 
- Grondgraf:  500,00 euro per persoon voor inwoners;  
 1.250,00 euro per persoon voor niet-inwoners.  
 
- Urnenveld:   350,00 euro per persoon voor inwoners;  
 800,00 euro per persoon voor niet-inwoners.  
 
- Urnenkelder:  500,00 euro per persoon voor  inwoners + 500,00 € voor de kelder; 
 1.250,00 euro per persoon voor niet-inwoners + 500,00 euro voor de kelder. 
 
- Columbariums:  250,00 euro per persoon; 
 625,00 euro per persoon voor niet-inwoners. 
 
     

b) Hernieuwing van een concessie voor 10 jaar:  
 
- Grondgraf:  250,00 euro per persoon voor inwoners;  
 625,00 euro per persoon voor niet-inwoners.  
 
- Urnenveld:   175,00 euro per persoon voor inwoners;  
 400,00 euro per persoon voor niet-inwoners. 
 
- Urnenkelder:  250,00 euro per persoon voor  inwoners; 
 625,00 euro per persoon voor niet-inwoners. 
 
- Columbariums:  125,00 euro per persoon; 
 300,00 euro per persoon voor niet-inwoners. 
 
- Kelders: 250,00 euro per begraven persoon. 
 625,00 euro per begraven persoon voor niet-inwoners  
 
 

c) Bijzetting in een eerder aangegane concessie die nog niet vervallen is:  
 
- Grondgraf: max.  500,00 euro per persoon voor concessies van 25 jaar; 
 max.  1.000,00 euro per persoon voor concessies van 50 jaar. 
 
- Columbariumnis: max. 350,00  euro per persoon voor concessies van 50 jaar. 
 
- Kelder: max.  1.000,00 euro per persoon voor concessies van 50 jaar. 
 
Het bedrag van de retributie wordt proportioneel verrekend conform art. 10 lid 6 van het 
begraafplaatsenreglement. 
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d) Eenmalige retro-actieve rechtzetting van niet-geconcedeerde graven vanaf moment 
van begraving: 
 
- Grafconcessies: 500,00 euro per persoon voor eerste 25 jaar; 
 250,00 euro per persoon vanaf 26ste jaar per 10 jaar. 
 
 

e) Eenmalige rechtzetting van reeds vervallen concessies: 
 
De retributie wordt bepaald conform art. 41 van het begraafplaatsenreglement. 
 
 

f) Strooiweide 
 
Het gebruik van de strooiweide is gratis.  Enkel voor het naamplaatje wordt een kostprijs 
van 50,00 euro aangerekend aan de nabestaanden.  
 
 

g) Ontgravingen 
 
Voor ontgravingen wordt voor de administratieve verwerking een retributie geïnd van 
500,00 euro per ontgraving.  De ontgraving gebeurt door een gespecialiseerde firma.  De 
kosten worden gedragen door de nabestaanden.  
 
 

Art.2. De invorderingsstaten worden maandelijks door het college van burgemeester en schepenen 
opgemaakt.  De financieel-beheerder wordt gelast met de invordering van de retributie.  
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning van het betwiste gedeelte desnoods 
geschieden overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtspleging. 
Het niet betwiste gedeelte zal zo nodig ingevorderd worden overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 94 van het gemeentedecreet. 

Art.3. Het retributiereglement van 19 december 2013 op de begraafplaatsen wordt opgeheven met 
ingang van 15 maart 2014. 

Art. 4 Afschrift van het besluit wordt via aangetekende zending overgemaakt aan de heer Gouverneur 
der Provincie Oost-Vlaanderen, overeenkomstig artikel 253 § 1-3° van het gemeentedecreet. 

 

Namens de Gemeenteraad, 

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
get. Van Houtte Kateleen. get. Aelvoet Carlos. 

Voor eensluidend afschrift, 

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 

Van Houtte Kateleen. Aelvoet Carlos. 


