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GECOÖRDINEERDE VERSIE:

Financiën: Reglement voor concessies van graven, columbaria, grondnissen
GEMEENTERAAD VAN 17.12.2013
De gemeenteraad;
Gelet op het raadsbesluit dd 12.03.2013 tot goedkeuring van het gemeentelijk reglement
op gemeentelijke begraafplaatsen,
Gelet op de noodzaak om nieuwe tarieven toe te passen ingevolge de stijgende kosten
voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen;
Gelet op de vaststelling dat er sinds 2001 geen tariefaanpassingen zijn gebeurd;
Gelet op de
noodzaak
om
de tarieven ook
toepasbaar
te maken
op nieuwe begravingswijzen zoals het begraven van een urne in geconcedeerde grond;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van
14 mei 2004 tot
organisatie, oprichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria;
Overwegende dat de gemeenteraad het tarief en de voorwaarden voor het verlenen van
de concessies vaststelt;
Besluit: met eenparigheid

GEMEENTERAAD VAN 13.10.2015
De gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet,
Gelet op het raadsbesluit van heden, tot goedkeuring van het gemeentelijk reglement op
gemeentelijke begraafplaatsen,
Gelet op de vaststelling van de tarieven voor concessies van graven, columbaria,
grondnissen, grafkelders, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 17.12.2013.
Overwegende dat de gemeenteraad nog een aantal aanvullende tarieven met goedkeuren.
Besluit:
Artikel1
In de titel van het reglement van 17.12.2013 aangaande de tarieven voor concessies van
graven, columbaria, grondnissen, grafkelders wordt “grafkelders” geschrapt. Ook artikel 2
van bovenvernoemde reglement wordt geschrapt.
Artikel 2
Volgende tarieven worden vanaf 1/1/2016 toegevoegd aan het reglement concessies van
graven, columbaria, grondnissen, grafkelders.
•
Kosten voor een Lessenaarsteen bij grondnis in een vernieuwde perceel 300 EUR.
•
Kosten voor een naamplaatje op de herdenkingszuil strooiweide 30 EUR.
Artikel 3
Een gecoördineerde versie van dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke
website.
Artikel 4
Onderhavig besluit wordt voor het passende gevolg aan de hoger overheid toegezonden

Artikel 1
De tarieven der grafconcessies worden vanaf 01/01/2014 vast gesteld als volgt:
Grafconcessie voor 20 jaar (met of zonder zerk)
Verlengingen grafconcessie voor 10 jaar

Inwoner
400 EUR
250 EUR

Niet-inwoner
800 EUR
500 EUR

Artikel 2
Afschaffing grafkelders vanaf 13/10/2015.
Artikel 3
De tarieven der grafurneconcessies worden van 01/01/2014 vastgesteld als volgt :
Grafurne concessie voor 20 jaar
Verlengingen grafurneconcessie voor 10 jaar
Aankoop grondnis

Inwoner
350 EUR
200 EUR

Niet-inwoner
700 EUR
400 EUR

250 EUR

Vanaf 01/01/2016 worden volgende tarieven toegevoegd:
 Kosten voor een Lessenaarsteen bij grondnis in een vernieuwde perceel 300 EUR
 Kosten voor een naamplaatje op de herdenkingszuil strooiweide
30 EUR
Artikel4
De tarieven der columbariumconcessies worden vanaf 01/01/2014 vastgesteld als volgt:
Columbariumconcessie voor 20 jaar
Verlengingen columbariumconcessie voor 10 jaar

Inwoner
350 EUR
200 EUR

Niet-inwoner
700 EUR
400 EUR

Artikel 5
Bij niet-betaling wordt het verschuldigde bedrag via de burgerrechtelijke weg
ingevorderd.
Artikel 6
Onderhavig besluit wordt voor het passende gevolg aan de hoger overheid toegezonden.
Een gecoördineerde versie van dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke
website.
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