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Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter
Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert, Abrahams
Gui - schepenen
Aerts Jos, Scheepers Ingrid, Schiepers Kristof, Thierie Rita, Houbey Gert,
Maleux Anne, Moyaers Geert, Bronckart Manu, Pollenus Cedric, Vanmolle
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Afwezig:

014

Retributiereglement van de begraafplaatsen

De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals gewijzigd tot op
heden;
Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 16
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de begraafplaatsen van 22 december 2015;
Gelet op het politiereglement van de begraafplaatsen van 22 december 2015;
Overwegende het noodzakelijk is de tarieven voor de verschillende wijzen van begraving, ontgraving of
herbegraving op de gemeentelijke begraafplaatsen vast te leggen;
Herzien ons besluit van 27/02/2007.
Na beraadslaging, met 14 ja- en 5 neen-stemmen;
BESLUIT
Artikel 1.- Vanaf 1 januari 2016 wordt ten voordele van de gemeente volgende retributie op de begraafplaatsen
geheven :
TYPE
Geconcedeerd graf
Geconcedeerde grafkelder
Geconcedeerd graf, columbarium
of urnekelder voor een kind*
(1 persoon)
Concessie NIS in het columbarium
(incl. afdekplaats maar excl.
gravures)
Begraving in een geconcedeerde
urnekelder (incl. afdekplaats maar
excl. gravures)
Niet-geconcedeerd urneveld (volle
grond) = afdekplaat (excl. gravures)
Niet-geconcedeerde grond
Niet-geconcedeerd columbarium =

DUURTIJD TARIEF VERLENGING TARIEF in €
in €
VERLENGING
30 jaar
400
15 jaar
200
30 jaar
600
15 jaar
250
30 jaar
Gratis
15 jaar
Gratis
ambtshalve
ambtshalve
concessie
verlenging
30 jaar
300
15 jaar
150

30 jaar

300

15 jaar

150

15 jaar

150

150

15 jaar

gratis

15 jaar

150

Retro-actief 15
jaar
Retro-actief 15
jaar
Retro-actief 15

400
150

afdekplaat (excl. gravures)
Ontgraving/Herbegraving stoffelijk
overschot (per persoon)
Uithalen/Terugplaatsen/Herplaatsen
urne (per stuk)
Plaatje strooiweide
Invoerrecht (toeslag nietinwoner)**
Begraving foetus

jaar
800
200
15 jaar

25
400

30 jaar

Gratis
ambtshalve
concessie

15 jaar

Gratis
ambtshalve
verlenging

*Kind: tot de leeftijd van 18 jaar
** Personen die minstens 25 jaar in Gingelom gedomicilieerd geweest zijn, worden vrijgesteld van het betalen
van invoerrecht.
Artikel 2.- De retributie wordt betaald aan de financieel beheerder of aan zijn afgevaardigde bij het indienen
van de aanvraag tot concessie of verlenging ervan. De concessie of de verlening van een concessie wordt
bekrachtigd door een besluit van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3.- Dit retributiereglement treedt in werking op 1 januari 2016.
Artikel 4.- Huidig besluit zal aan de toezichthoudende overheid overgemaakt worden.
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