Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Tielt

Uittreksel uit de notulen van
de gemeenteraad
Vergadering van 29 april 2013

Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter;
De heer Paul Lambrecht, mevrouwen Greet Dewitte en Annick Debonné en
de heren Chris Marreel en Peter Gelaude, schepenen;
Mevrouwen Mieke Serry en Linda Deman-Vanmaele, de heer Bart
Verhelle, mevrouwen Kaat De Waele, Charlotte Van Hauwaert en Sara
Defreyne, de heren Thomas Cloet, Stijn Vandenhende, Godfried Bovijn,
Koen Berton en Robin Vandenberghe, raadsleden;
De heer Geert Mahieu, gemeentesecretaris.
Betreft : Begraafplaatsen – goedkeuring retributiereglement op de gemeentelijke
begraafplaatsen.
De gemeenteraad,
In openbare vergadering;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis en 135, §2;
Gelet op de artikelen 15bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
gewijzigd bij het decreet van 10 november 2005, bij het decreet van 18 april 2008, bij het
decreet van 9 december 2011 en bij het decreet van 22 februari 2013;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005;
Gelet op de vaststelling van een nieuw reglement op de begraafplaatsen in de
gemeenteraad van 29 april 2013;
Gehoord de toelichting van burgemeester Ivan Delaere;
Besluit: met zeventien stemmen ja en geen stemmen neen of onthoudingen.
Artikel 1: niet-geconcedeerd
De asverstrooiingen en de plaatsing van stoffelijke resten in niet-geconcedeerde
grondgraven en urnennissen voor 1 persoon, voor een termijn van 10 jaar, zijn gratis.
Artikel 2: concessies
De retributies met betrekking tot de verschillende vormen van concessies en hernieuwingen
van concessies wordt als volgt vastgesteld:

concessies:
Soort concessie
Grafkelder

Aantal personen
1 persoon
2 personen
3 personen

Termijnen
30 jaar
30 jaar
30 jaar

tarief
€ 1200
€ 1300
€ 1400

Geconcedeerde grond

max. 3 personen

30 jaar

€ 600

Urnenkelder

max. 3 personen

30 jaar

€ 900

Urnenveld (volle grond)

max. 3 personen

30 jaar

€ 400

Columbarium

max. 3 personen

30 jaar

€ 400

30 jaar

gratis

Termijnen
15 jaar
30 jaar
15 jaar
30 jaar
15 jaar
30 jaar

tarief
€ 700
€ 1200
€ 750
€ 1300
€ 800
€ 1400

kinderbegraafplaats
Hernieuwing van concessies:
Soort concessie
Grafkelder

Aantal personen
1 persoon
2 personen
3 personen

Geconcedeerde grond

max. 3 personen

15 jaar
30 jaar

€ 400
€ 600

Urnenkelder

max. 3 personen

15 jaar
30 jaar

€ 550
€ 900

Urnenveld (volle grond)

max. 3 personen

15 jaar
30 jaar

€ 300
€ 400

Columbarium

max. 3 personen

15 jaar
30 jaar

€ 300
€ 400

15 jaar
30 jaar

€ 250
€ 300

Kinderbegraafplaats

De retributie voor de plaatsing van een naamplaatje op de herdenkingszuil van de
strooiweide wordt vastgesteld op 30 euro.
Artikel 3: bijbegravingen
De retributie voor het openen en sluiten voor bijbegravingen in een grafkelder, in
geconcedeerde grond, columbariumnis of in een urnenveld wordt vastgesteld op 125 euro.
Artikel 4: oud-strijders
Oud-strijders genieten een vermindering van 25 %

Artikel 5: ontgravingen
Ontgraving: de ontgraving van stoffelijke resten uit een gewoon graf, uit een
begraafplaatsconcessie in volle grond of een grafkelder, uit een urnengraf of een
verwijdering van een urne uit een columbariumnis en dit met het oog een andere
bestemming van de stoffelijke resten, of de urne en/of de as.
De retributie voor de ontgraving wordt vastgesteld op 500 euro. Deze kosten worden nog
verhoogd met de retributie voor de nieuwe concessie. De retributie is verschuldigd door
diegene die de machtiging tot ontgraving vraagt.
De ontgraving van stoffelijke resten gebeurt steeds door een erkende, private firma
aangesteld door en ten laste van de concessiehouder
Vrijstellingen:
- Ontgravingen verricht op gerechtelijk bevel
- Ontgravingen verricht als gevolg van een bestuurlijke beslissing
Artikel 6 :
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 7 :
De retributie dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden op het opgegeven
rekeningnummer.
Artikel 8 :
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale
schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank
wenden om de retributie te vorderen.
Artikel 9:
Dit regelement vervangt alle voorgaande retributiereglementen met betrekking tot de
begraafplaatsen.
Artikel 10 :
Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2013.
Artikel 11:
Afschrijft van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur.
Namens de gemeenteraad,
De gemeentesecretaris,
(get.) Geert Mahieu.

De burgemeester-voorzitter,
(get.) Ivan Delaere.

Voor éénsluidend afschrift :
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Geert Mahieu.

Ivan Delaere.

Getekend door: Geert Mahieu (Signature)
Getekend op: 2017-10-26 09:34:39 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Getekend door: Ivan Delaere (Signature)
Getekend op: 2017-10-26 08:31:25 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

