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Gemeenteraadsleden;

Punt 3.Financiën
3.8. Wijziging algemeen gemeentelijk retributiereglement (begraafplaatsen)

De gemeenteraad,

Op grond van volgende ovenvegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het retributiereglement op de begraafplaatsen werd laatst vastgesteld op 9 november 2010 en dient
ingevolge de goedkeuring van het GAS-reglement en maatschappelijke evoluties opnieuw aangepast
te worden.
Voorgesteld wordt om volgende tarieven toe te passen m.i.v. 1 januari 2017
. 3O-jarige grondvergunning : € 670
r 3O-jarige vergunning voor een nis in het columbarium :€ 670
. 3O-jarige grondvergunning in een urnenveld : € 670 (urnenkelder inb.)

NAAM PLAATJ ES geden kzu i l/(n iet)-geconcedeerde grond
Tarief voor het naamplaatje op de gedenkzuil op de strooiweides van de gemeentelijke
begraafplaatsen of op een (niet) geconcedeerd perceel: 67 euro en dit inclusief tekst en aanbrengen
ervan.

ONTGRAVINGEN
Gemeenteretributie voor de ontgraving van een stoffelijk overschot: € 800 per ontgravíng voor een
kist en € 100 voor een asurne.
Deze retributie is verschuldigd door de persoon die de ontgraving aanvraagt en is contant te betalen
op het moment van de aanvraag tot toelating van ontgraving.

KELDER
Het tarief voor een grafkelder van 1 persoon: € 650
Het tarief voor een grafkelder van 2 personen: € 825
Het tarief voor een grafkelder van 3 personen: € 1300
ln deze tarieven zijn plaatsingskosten inbegrepen.

Alle bovenstaande tarieven worden met 50 % verhoogd in geval men niet behoort tot de
categorie inwoners en gelijkgestelden.
Alle bovenvermelde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
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Besproken in de commissie Mens op 3 november 2016

Verurijzend naar volgende wettelijke,decretale of reglementaire bepalingen:
Gemeentedecreet, art.43-1 5" ;

Het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen

Gemeenteraadsbeslissing van heden houdende vaststelling van de algemene gemeentelijke
politieverordening en de invoering van GAS-boetes, meer bepaald de bijlage 3: Huishoudelijk
reglement begraafplaatsen en lijkbezorging.
Het algemeen gemeentelijk retributiereglement van 9 november 2010 en latere aanpassingen

Na beraadslaging
BESLUIT: eenparig
Art.l :

Het algemeen gemeentelijk retributiereglement van I november 2010 wordt gewijzigd voor wat betreft

rubriek 2 'Begraafplaatsen'. De tarieven opgenomen onder deze rubriek worden opgeheven m.i.v. 1

januari 2017 en vervangen door volgende tarieven:
. 3O-jarige grondvergunning : € 670
. 3O-jarige vergunning voor een nis in het columbarium :€ 670
. 30-jarige grondvergunning in een urnenveld : € 670 (urnenkelder inb.)

NAAM PLAATJ ES geden kzu i l/(n iet)-geconcedeerde g rond
Tarief voor het naamplaatje op de gedenkzuil op de strooiweides' van de gemeentelijke

begraafplaatsen of op een (niet) geconcedeerd perceel: 67 euro en dit inclusief tekst en aanbrengen

ervan.

ONTGRAVINGEN
Gemeenteretributie voor de ontgraving van een stoffelijk overschot: € 800 per ontgraving voor een

kist en € 100 voor een asurne.
Deze retributie is verschuldigd door de persoon die de ontgraving aanvraagt en is contant te betalen

op het moment van de aanvraag tot toelating van ontgraving.

KELDER
Het tarief voor een grafkelder van 1 persoon: € 650
Het tarief voor een grafkelder van 2 personen: € 825
Het tarief voor een grafkelder van 3 personen: € 1300

ln deze tarieven zijn plaatsingskosten inbegrepen.

Alle bovenstaande tarieven worden met 50 % verhoogd in geval men niet behoort tot de
categorie inwoners en gelijkgestelden.

Art.2: Het College van Burgemeester en Schepenen is gelast met de uitvoering van dit besluit
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Art.3: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in

het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Sonja Nuyttens
Secretaris

Sonja Nu s

Ge

Voor ee nsluidend afschrift
Anzegem, 19 december 2016

Stephan Titeca
Voorzitter

ct Marcke
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