REGLEMENT

Gemeenteraad van 28-11-2013

RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN
Artikel 1
Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden lichamen en urnen begraven, urnen bijgeplaatst in een
columbarium of de as verspreid. Dit gebeurt gratis voor de personen die daartoe in aanmerking komen
volgens artikel 14 van de politieverordening op de begraafplaats.
Artikel 2
Een graf wordt omgedolven of de bewaarde as wordt verstrooid na 15 jaar. Dit gebeurt door de zorgen van de
stedelijke diensten.
Artikel 3
Het graf of de nis, cel kan echter worden ingehuurd na 15 jaar en verandert dan in een tijdelijke vergunning.
Deze inhuring kan gebeuren voor 15 jaar en verlengd worden.
Voor de eerste inhuring betaalt men een retributie van 150 euro.
Voor een tweede inhuring wordt er 300 euro betaald.
Voor een derde inhuring wordt er 600 euro betaald.
Artikel 4
Volgens artikel 14 van de politieverordening op de begraafplaatsen geeft iedere bijzetting binnen de 15 jaar
na de eerste begraving of plaatsing, onmiddellijk aanleiding tot de verandering van zowel de nis als het graf,
in een tijdelijke vergunning. Zij geeft bovendien aanleiding tot de betaling van de retributie voorzien onder
artikel 3.

dienst financiën

Deze retributie moet echter niet worden betaald wanneer de bijzetting gebeurt binnen de 6 maanden na de
eerste begraving of plaatsing of binnen de 6 maanden na de datum van aanvang van de inhuring. Indien de
bijzetting gebeurt na 15 jaar, te rekenen vanaf de eerste begraving, geeft deze bijzetting aanleiding tot het
begin van een nieuwe termijn van inhuring van 15 jaar en tot betaling van een retributie, overeenkomstig
artikel 3.
Artikel 5
a) De retributie voor een concessie van 50 jaar wordt, per stoffelijk overschot bepaald op 400 Euro,
metselwerk of nis inbegrepen. Dit artikel blijft slechts van toepassing zolang de voorraad strekt (alleen op de
begraafplaats van Grimde zijn nog enkele concessies vrij te koop).
b) De 50-jarige concessies verleend na 13 augustus 1971 kunnen, op verzoek, hetzij bij het einde van de
concessie of bij iedere bijzetting, worden hernieuwd voor een periode van 50 jaar mits de betaling van een
retributie van 1.250 euro, verminderd evenwel met 1/50ste per nog niet verlopen jaar van de aangang zijnde
concessieperiode.
Dit bedrag dient niet betaald te worden indien de vorige bijzetting of hernieuwing van de concessie minder
dan 6 maanden geleden gebeurde. De familieleden of concessiehouders kunnen de verlenging van de
concessie weigeren. Weigering wordt ambtshalve aangezien als stilzwijgend akkoord om de concessie niet te
verlengen.
c) Concessies en kelders die dateren van vόόr 13 augustus 1971, datum van de inwerkingtreding van de wet
van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging kunnen op verzoek worden ingehuurd.

Artikel 6
Vrijstelling van de retributie wordt toegestaan voor graven van kinderen beneden de 18 jaar op de datum van
het overlijden.
Artikel 7
a) Behalve voor lijkkisten voorzien van een zinken kist, wordt het verblijf van een kist in een wachtkelder
beperkt tot 6 dagen. Indien dan geen beslissing door de familie werd genomen, zal het lichaam begraven
worden in een graf onder de voorwaarden van artikel 1.
b) Een heringehuurd graf of nis kan niet vrijgegeven worden zolang de termijn waarvoor betaald werd, niet
verstreken is.
Artikel 8
Alle retributies voorzien in dit reglement moeten bij het indienen van de aanvraag betaald worden door middel
van overschrijving van het bedrag van het factuur aan de Stadsontvanger.
Artikel 9
De bevoegdheid om op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies te verlenen, te vernieuwen of de graven
te herinhuren, wordt aan het college van burgemeester en schepenen opgedragen.
Artikel 10
Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het College van Burgemeester en
Schepenen.
Artikel 11
Elk retributiereglement betreffende hetzelfde onderwerp wordt opgeheven.
Artikel 12
Dit reglement wordt bezorgd aan de hogere overheid.

