Retributie op gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019

Artikel 1: grondslag
Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 een retributie
geheven op de gemeentelijke begraafplaatsen op:
▪ grafkelders, urnenkelders en columbariumnissen
▪ grondconcessies voor grafkelders, urnenkelders en columbariumnissen
▪ het opgraven van stoffelijke overschotten en asurnen.
Artikel 2: concessies
1. De concessies zullen opeenvolgend worden verleend volgens de chronologie van de aanvragen.
Binnen de zes maanden moet een grafteken geplaatst worden door de aanvrager.
2. Alle concessies worden toegestaan voor een termijn van 50 jaar.
3. De concessies kunnen hernieuwd worden voor een termijn van maximum 50 jaar.
4. Ingeval de begraafplaats verplaatst wordt gedurende de termijn van de concessie hebben de
concessiehouders geen ander recht dan de kosteloze concessie op het nieuwe kerkhof. Deze
kosteloze concessie zal dezelfde oppervlakte hebben dan deze die toegestaan werd op het oude
kerkhof. De gemeente zal geen enkele vergoeding betalen.
5. Indien de verplaatsing gebeurt op verzoek van de eigenaar van de concessie zullen de kosten
aangerekend worden. Bovendien zal in geen geval een terugbetaling gebeuren voor de reeds
lopende concessie.
Artikel 3: bedrag
§1. Het tarief van de grafkelders, urnenkelders en columbariumnissen wordt als volgt vastgesteld en
geldt voor 50 jaar:
Retributie
Aard graf
Nis in
columbariumwand
Nis in
columbariumpeiler

Urnenkelder met
afdekplaat

Grafkelder

Aantal
personen
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

250 euro
250 euro
370 euro
370 euro
740 euro
740 euro
500 euro
500 euro
550 euro
550 euro
740 euro
740 euro
1.480 euro
1.480 euro

§2. Het tarief voor ontgravingen bedraagt voor het:
▪ opgraven van een stoffelijk overschot: 750 euro
▪ opgraven van een asurne: 150 euro
▪ verplaatsen van een asurne uit een nis: 100 euro

240 euro
330 euro
460 euro
660 euro
900 euro
1.100 euro
390 euro
550 euro
770 euro
970 euro
760 euro
1.100 euro
1.510 euro
1.870 euro

Concessie
Hernieuwing:
prijs per verstreken jaar
10 euro
15 euro
15 euro
20 euro
25 euro
30 euro
20 euro
25 euro
30 euro
40 euro
30 euro
45 euro
60 euro
70 euro

Artikel 4: indexatie
De tarieven vermeld in artikel 3 worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op
1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand september van het voorgaande jaar
volgens de formule:
R x I waarbij
i
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 3
I= de index van de maand september van het voorgaande jaar
i= de index van de maand september 2019 (basis 2013 = 108,58)
De decimalen van het nieuwe bedrag worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, halve
cijfers worden naar boven afgerond.
Artikel 5: vrijstellingen
1. Een graf of een urne in volle grond op de begraafplaatsen van Aalter is gratis en voorbehouden
voor de inwoners die op het ogenblik van overlijden hun adres hadden in de gemeente. Dit
gedurende de normale omkeringstermijn op het kerkhof
2. De as kan gratis verstrooid worden op de strooiweiden van de gemeentelijke begraafplaatsen.
3. Volgende opgravingen zijn vrijgesteld van de retributie:
- de opgravingen die op bevel van de rechterlijke overheid gedaan worden
- de opgravingen genoodzaakt door een beslissing van de bevoegde overheid tot het overbrengen
van een oud naar een nieuw kerkhof
- de opgravingen van de voor het vaderland gestorven militairen en burgers
Artikel 6: betaling
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt betaald na ontvangst van de factuur.
Artikel 7: niet-betaling
Bij het nalaten van betaling van de factuur zal de invordering geschieden met toepassing van artikel
177 van het decreet lokaal bestuur of via het burgerlijk procesrecht.
Artikel 8: inwerkingtreding
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2020 en geldt voor:
- elk overlijden vanaf inwerkingtreding.
- elke ontgraving vanaf inwerkingtreding
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