omschrijving

Vaststelling gemeentelijk retributietarief voor het openen en
sluiten van grafkelders voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025
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De Raad, vergaderd in openbare zitting,
• Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
• Feiten en context
Het is wenselijk om een algemene regeling te treffen voor alle begraafplaatsen op het
grondgebied van de gemeente en om bestaande grafkelders, urnekelders en columbariumnissen
door de gemeentearbeiders te laten openen en sluiten in geval van bijzetting van een overledene.
Het is redelijk dat een hiervoor een retributie wordt geheven.
• Juridische gronden
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
De omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004
betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematoria.
• Verwijzingsdocumenten
• Advies en motivering
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om het retributiereglement goed te
keuren.
• Bespreking
Besluit, met
•
artikel 1
De vergoeding die gedurende de dienstjaren 2020 tot en met 2025 aan de gemeente dient te
worden betaald indien op een gemeentelijke begraafplaats een grafkelder dient te worden
geopend en gesloten door het personeel van de gemeentelijke technische dienst om een nieuwe
bijzetting te verrichten, vast te stellen op 150,00 EUR.
artikel 2
De vergoeding die gedurende de dienstjaren 2020 tot en met 2025 aan de gemeente dient te
worden betaald indien op een gemeentelijke begraafplaats een urnekelder of columbariumnis

dient te worden geopend en gesloten door het personeel van de gemeentelijke technische dienst
om een nieuwe bijzetting te verrichten, vast te stellen op 75,00 EUR.

