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Mevr. Mariike De VÍs, Raadslid

Goedkeuring van een nieuwtarÍefreglement op de concessies
op de begraafplaatsen en een tarief voor de uitstrooiing van
veraste stoffeliike overbliifselen van nÍet'inwoners voor de
diens$aren 2016 tot en met 2018'

De Raad,

Gelet op artikel 7 van het gemeentelijk politiereglement op de be$raaþlaatsen vastgesteld
door de Gemeenteraad op 28.05.2Aß waarin wordt bepaald dat er 3 soorten concessies,

mogelijkzijn:

-

concessie voor 25 jaar zonder keldpr
concessie voor 50 jaar zonder kelder
concessie voor 50 jaar met kelder ; '

Gelet dat "concessie 50 jaar zonder kelder" weinig wordt genomen

;

Gelet dat als er geen plaatsgebrek is, gewone graven of nissen niet onmiddellijk worden
ontruimd wanneer de gemeentelijke grafrust van 15 jaar is verstreken ;
Gelet dat het aangewezen is om het verschil in looptijd tussen gewone grond of nis (gratis)

en cgncessiegrond of -nis (betalend) groter
gediscrimineerd voelen ;

te makên zodat burgers zich niet

Gelet dat het niet aan te raden is dat gewone graven een gelijke of langere termijn bewaard
blijven dan de concessiegraven.of -nissen;

Gelet op het voorstel tot vereenvoudiging waarbij de concessiemogelijklheden woiden

beperkt tot

-

:

concessie 30 jaar zonder kelder
concessie 50 jaar met kelder;

Gelet op artikel 5 van de gemeenteraadsbeslissing van 26.05 .20L5 waarin wordt bepaald
dat de huidige verlengingen voor concessies tegen betaling van volgende vaste tarieven,

gebeuren:
- verlenging van 10 jaar :
- verlengingvan 25jaar:
- verlenging van 50 jaar z

297 ,60 euro

744

L.477

euro
euro

en dat ingeval van bijzetting of verstrijking van de looptijd de concessies worden
hernieuwd voor 10, 25 of 50 jaar;
Gelet op het voorstel tot vereehvoudiging van de verlengingsmogelijkheden bij overlijden

persoon tegen betaling van een proportioneel tarief. volgens de reeds
opgebruikte termijn en de concessied dus opnieuwworden verlengd voor dezelfde duur als
de oorspronkelijke;
- zïjaarvoorbestaande2S-iarigeconcessies
- 50 jaar voor bestaande en nieuwe S0-jarige concessies
- 30 iaar voor nieuwe 30-jarige conce$sies ;

van de

2ae

.

Gelet de motivatie dat elke overledene in de concessie recht heeft op dezelfde

nlsttijd

;

Gelet dat het belangrijk is dat de administratie, de begiafenisondernemers en de betrokken

nabestaanden een duidelijk overzicht hebben van de termijnen van de concessies, de
concessieþrijzen en de mogelijkheden van de hernieuwing van een concessie ;
Gelet dat de doorzichtige berekening van de verlenging en de logisch bepaling van de
nieuwe looptijd van de concessie in dit voorstel geba'seerd is op de formule uit de

qnderrichtingen (Omzendbrief BA 2006/03 dd. 10.03.2006 over toepassing van het
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de
uiWoeringsbesluiten) :
aantal laren die de lopende goncesgietermiin overschrijden x retributie
totaal aantal iaren van de nieuwe concessie
m.a.w. voor de eerste begraving wordt het maximumtarief aangerekend. Naar aanleiding
van een bijbegraving kan slechts een gedeelte van het maximumtarief gevraagd worden ;
Gelet op'artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing van 26.05.2015 waarin de tarieven voor
de nieuwe concessies worden bepaald op29¡76 euro/jaar l

-

;
:
50 jaar rnet kqlder :
zíjaarzonderkelder
50 jaar zonder kelder

744euro
. 1,487 euro

2.477 euro (grond : L.487 euro + kelder 990 euro)

;

Gelet op het voorstel om geen verhoging maar wel een lichte prijsafronding naar boven
door te voeren waardoor de nieuwe tarieven voor de concessies van29,76 euro naar 30

euro per jaar worden bepaald
30 jaar zonder kelder
50 jaar met

-

:
kelder :

:

900.euro
2,490 euro (grond : 1.500.euro + kelder 990 euro)

Gelet op het voorstel om het aantal personen in een concessie te houden op 1 of
hetzelfde tarief fbegraven van stoffelijk overschot en/of urn wordt gelijkgesteld)

;

2voor
;

Gelet op artikel 5 van de gemeenteraadsbeslissingvan 26.05,2015 waarin wordt bepaald
dat de laatste (definitieve) verlenging van de concessies kan voor 10, 25 of 50 jaar ;
Gelet op het voorstel om de allerlaatste (definitieve = nadat de rusttijd voor alle personen
is verlopen) verlenging voor alle concessies te bepalen op :
- 10 jaar of
- de oorspronkelijke duur (25,30 of50 jaar)'
De aanplakkingàalminstens l jaar op voorhand gebeuren en de familie krijgt de kans om
de conðessie nog 1 maal te hernieuwen mits het betalen van de overeenkomstige tarieven ;

Gelet op het voorstel om op de begraafplaatserÌ ;
dehuidige zones voor 25 jaar verder te benutten voor 30-jarige concessies
de huidige z'ones voor 50 jaar zonder kelder verder te benutten voor de concessies
van 50 jaãr met kelder of eventueel laterte herbesternmen al naargelang de noodzaak;

-

Gelet op de beslissingvan de Gemeenteraad van 22 novembe r2007: "Beslissinghoudende

de goeäkeuring van een belasting op de begraving van al dan ñiet veraste stoffelijke
oveibli¡fselen en de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium
voor personen vreemd aan de gemeente welke gedurende minstens één jaar ingeschreven
zijn gãweest in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Opwijkvoor het
aíenit¡aar 2008 tot en met 20L2', verlengd voor het dienstjaar 2013 bij
Gemeenteraadsbeslissing van L3'12.2AI2;
Gelet op het feit dat deze beSlissing niet opnieuw werd genomen voor de dienstjaren 2014
en volgende;
Gèlet op het feit dat enkel het bepaìen van een tariefvoor uitstrooiingvan stoffelijke resten
van niet-inwoners nog zin
f

heeft;

Gelet op hetvoostel om

hettariefvan 300 Euro te handhaven;

Celet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreetvan 15

260 m.b,t. het bestuurliik toezicht

juli 2005, in het bijzonderde artikelen

248 tot en met

;

van29 juni2072 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uipoering van artikel 308 van het $emeentedecreet van 15 juli
2005;

Gelet op het decreet

Gelet op het tsesluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2A72 betreffende de
inwerkíngtredingvan diversebepalingenvan hetGerneentedecreetvan 15 juli 2005 envan
het decreãt van ig juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;

Met 15 ja-stemmen (Open Vld
onthoudingen (INZET-GROENJ t

-

N-VA) tegen 5 neen-stemmen (LVDB-CD&VJ
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BESTUIT

ArükrÀl:
verwijst naar haar beslissing van heden 15.L2.20L5 -voorgaand punt - waarbij
artikel 7 van het Gemeentelijk Reglement op de Begraafplaatsen, vastgesteld in haar zitting
van28.05.2013 wordt gewijzigd vanaf 01'01.20L6 ;
De raad

.Artikel2:
De raad verwijst naar artikelen 2 en 3 van het Gemeentelijk Politiereglement op de
Begraafplaatsen, vastgesteld in haar zitting van 28.05,2013 ;

Artikel3

:

De beslissing van de gemeenteraad van 26.05.2015 "Goedkeuring van een nieuw
tariefreglement op de concessies op de begraafplaatsen voor de dienstjaren 2015 tot èn
met 2018 met ingangvan L juni 20L5" wordt opgeheven vanaf 01.01.20!6;

Artikel4

r

Het tarief voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt vàstgesteld op
30 Euro per jaar voor de dienstjaren 20L6totþn met 20L8 t
Perceel grond

:

- voor een 30-jarige grondvergunning zonder kelder

voor een graf van2,5 m2
(1 m breedtexZ,S m lêngte) voor maximum 2 personen boven elkaar : 900 Ëuro
- voor een S0-jarige grondvergunning met kelder voor een graf van 2,5 mZ
(L m breedtexZ,S m lengte) voor maximum 2 personen boven elkaar : 1-.500 Euro

Columbarium, urnenveld

:

:

- voor een concessie van 30 jaar voor r.naximum 2 urnen
900 Euro
- voor een concessie van 50 jaar voor maximum 2 urnen : 1.500 Euro

Voor de personen, weike gedurende minstens 1 jaar ingeschreven zijn geweest in de
gemeente worden de tarieven voor concessies verdubbeld :
nieuwe concessie 30 jaar : 900 Euro x 2 = 1.800 Euro
nieuwe concessie 50 jaar : 1.500 Euro x 2 = 3.000 Euro
Voorde personen, totaal vreemd aan de gemeente worden de tarieven verdrievoudigd
nieuwe concessie 30 jaar : 900 Euro x 3 = 2,700 Euro
nieuwe concessie 50 jaar : 1..500 Euro x 3 = 4.500 Euro

Artikel5

:

:

retributie voor een geplaatste grafkelder bedraagt 990 Euro (2I0/o BTW en alle kosten
inbegrepen).
De

Artikel6:
In geval van bijzetti¡g/bijbegraving van de 2de begunstigde worden alle concessies
hernieuwd voor dezelfde termijn als de oorspronkelijke vanaf het overlijden van de 2de
persoon tegen een proportioneel bedrag volgens de reeds opgebruikte termijn volgens
volgende formule :
aantal jaren die de lopende iòncessietermijn overschrijden x retributie.
totaal aantal jaren van de nieuwe concessie

In geval van verstrijking van de definitieve vervaldatum (= nádat de rusttijd voor alle
personen is verlopenJ krijgen de nabestaanden nog kans om de concessie 1" maal te
hernieuwen voor 10 jaar of voor de oorspronkelijke duur mits het betalen van de
overeenkomstige tarieven ;

:

- verlenging 10 jaar
300 Euro
- verlenging oorspronkelijke duur

De aanplakking zal minstens

l

25iaar
30 jaar
50 jaar

jaar op voorhand gebeuren,

750 Euro
900 Euro
1.500 Euro

Voor de personen. welke gedurende rnin<tens 1 iâar ingeschrevel4iin .g9weêst in de
gemeente worden de tanieven vsor hernieuwing van concessies vefdubbeld.
Voor de personen. totaa! wepmd aan de geJneeîte worden de tarieven voirr hêrnièuwing
van concessies verdrièvoudigd.

Artikel T:
De uitstrooiing van stoffelijke resten op de begraafplaatsen is gratis voor de personen
vermeld in artikel 2 (1 tot en met 8) "Personen die in Opwijk mogen begraven u¡orden"

van het Gemeentelijk politiereglement op de begraáfplaatsen vastgesteld door' de
Gemeenteraad van 25 mei 20L3.
Het tarief voor de uitstrooiing van stoffelijke resten op de begraafplaatsen wordt bepaald

op 300 Euro voor de personen vermeld in artikel 2 (9 en 10) l'Personen die in Opwijk
mogen begraven worden" van het Gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen
vastgesteld door de Gemeenteraad van 25 mei ZOLS'

Artikel S:
De voormelde tarieven moeten worden betaald door de aanvragers van nieuwe
concessies, de verlenging van bestaande concessies en grafkelders en door de aanvragers

ian uitstrooiing van stoffelijke resten.

ArtÍkel9:
inschrijving in
de gemeentelijke registers en die werkelijk in de gemeente verblijven, worden
gelijkgesteld met de personen, die ingeschreven zijn in de registers.
De E.G. Ambtenaren, die door hun persoonlijk statuut, vrijgesteld zijn van

Artikel

l0:

Dit reglementzal krachtens artikel LB6 van het gerneentedecreet op de gemeentelijke
website worden bekendgemaalrt'

Artikel

ll

¡

Deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
- de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
- de dienst Burgerzaken van gemeente Opwijk
- de dienst Infrastructuur van gemeente Opwijk
- de dienst Financiën van gemeente Opwiik'

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht:
de secretaris,
get. Mevr. K, Biesemans

de voorzitter,

get. Mevr. f. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk 2L december 20LS
In

Blesemans
Gemeentesecretåris

M
loske
VoorzÍtter gemeenteraad

