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Afwezig:

004

Retributiereglement voor gravures van afdekstenen op urnenkelders en
columbariumnissen

De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de goede organisatie van de gemeentelijke begraafplaatsen;
Gelet in de concessie(vergoeding) voor een nis in het columbarium of een urnenkelder de plaatsing van een nis
of kelder met afdekplaat begrepen is;
Overwegende dat de gemeente met het oog op eenvormigheid op de gemeentelijke begraafplaatsen het graveren
van naam en datum van de overledene op de afdekplaten van de columbariumnissen en urnenkelders tegen
kostprijs wil aanbieden;
Gelet op artikel 170§4 van de Grondwet;
Gelet op de artikelen 42§3 en 253§1,3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet de omzendbrief BB2011/01 van 10 juni 2011 van Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Op de voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT
Artikel 1 –Vanaf heden wordt het tarief voor het graveren van naam en datum op de afdekplaten van de
columbariumnissen en urnenkelders vastgesteld op :
Columbarium
Urnenkelder
Eerste gravering
€ 80
€ 115
Bijgravering
€ 80
€ 115
Artikel 2 - Dit besluit zal voor uitvoering aan de financieel beheerder overgemaakt worden.
Artikel 3 - Huidig retributiereglement zal aan de toezichthoudende overheid overgemaakt worden.
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