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Tariefreglement - Concessies op de begraafplaatsen tarieven - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt, Voorzitter; de heer Albert Beerens; mevrouw Lutgard Van der Borght; de
heer William Engels; de heer Johan Deleu; de heer Jan Couck; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw
Joske Vermeir; mevrouw Inez De Coninck; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Els Van Buggenhout;
mevrouw Annelies De Pauw; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van Driessche; de heer Roland
Mortier; de heer Floris Van den Broeck; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw Evelien Beeckman; de heer
Willem De Pauw; de heer Jasper Baeyens; mevrouw Linda Verbesselt; de heer Bert De Wel; mevrouw
Eliane Laurent; mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De beslissing van de gemeenteraad van 15 december 2015 "Goedkeuring van een nieuw
tariefreglement op de concessies op de begraafplaatsen en een tarief voor de uitstrooiing van veraste
stoffelijke overblijfselen van niet-inwoners voor de dienstjaren 2016 tot en met 2018", verlengd door
de beslissing van 29 januari 2019 voor het dienstjaar 2019 dient te worden hernieuwd.
Argumentatie
De tarieven werden grondig herzien vanaf 01.01.2016. Deze blijven nu onveranderd.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen
vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het
inwendige bestuur van de gemeente.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
In het meerjarenplan is er jaarlijks een ontvangst van € 60.000 voorzien op basis van dit
tariefreglement.
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Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 20 stem(men) voor: Evelien Beeckman; Albert Beerens; Jan Couck; Inez De Coninck; Annelies De
Pauw; Willem De Pauw; Luc De Ridder; Patrick De Smedt; Marijke De Vis; Bert De Wel; Johan Deleu;
William Engels; Eliane Laurent; Roland Mortier; Els Van Buggenhout; Wouter Van Driessche; Els Van
Gucht; Floris Van den Broeck; Linda Verbesselt; Joske Vermeir
- 3 stem(men) tegen: Jasper Baeyens; Jeroen Eenens; Lutgard Van der Borght

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het tariefreglement op de concessies en uitstrooiingen op de begraafplaatsen
voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 goed.

Bijlagen
1. tariefreglement op concessies begraafplaatsen en uitstrooiingen.doc
2. oud- tariefreglement
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Tariefreglement op de concessies en uitstrooiingen op de gemeentelijke
begraafplaatsen voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025
Artikel 1 :
De gemeenteraad stelt het tariefreglement op de concessies en uitstrooiingen op de
gemeentelijke begraafplaatsen voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 vast;

Artikel 2 :
De gemeenteraad verwijst naar artikelen 2 en 3 van het Gemeentelijk Politiereglement
op de Begraafplaatsen, vastgesteld in haar zitting van 15.12.2015 ;
Artikel 3 :
Het tarief voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt vastgesteld op
30 Euro per jaar voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 voor de personen vermeld
in artikel 2 (1 tot en met 8) “Personen die in Opwijk mogen begraven worden” van het
Gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen vastgesteld door de
Gemeenteraad van 15 december 2015 :
Perceel grond :
- voor een 30-jarige grondvergunning zonder kelder voor een graf van 2,5 m2
(1 m breedte x 2,5 m lengte) voor maximum 2 personen boven elkaar : 900 Euro
- voor een 50-jarige grondvergunning met kelder voor een graf van 2,5 m2
(1 m breedte x 2,5 m lengte) voor maximum 2 personen boven elkaar : 1.500 Euro
Columbarium, urnenveld :
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- voor een concessie van 30 jaar voor maximum 2 urnen : 900 Euro
- voor een concessie van 50 jaar voor maximum 2 urnen : 1.500 Euro
Voor de personen, welke gedurende minstens 1 jaar ingeschreven zijn geweest in de
gemeente worden de tarieven voor concessies verdubbeld (de personen vermeld in
artikel 2. 9 van het Gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen vastgesteld
door de Gemeenteraad van 15 december 2015) :
nieuwe concessie 30 jaar : 900 Euro x 2 = 1.800 Euro
nieuwe concessie 50 jaar : 1.500 Euro x 2 = 3.000 Euro
Voor de personen, totaal vreemd aan de gemeente worden de tarieven verdrievoudigd
verdubbeld (de personen vermeld in artikel 2. 10
van het Gemeentelijk
politiereglement op de begraafplaatsen vastgesteld door de Gemeenteraad van 15
december 2015) :
nieuwe concessie 30 jaar : 900 Euro x 3 = 2.700 Euro
nieuwe concessie 50 jaar : 1.500 Euro x 3 = 4.500 Euro
Artikel 4 :
De retributie voor een geplaatste grafkelder bedraagt 990 Euro (21 % BTW en alle
kosten inbegrepen).
Artikel 5 :
In geval van bijzetting/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 concessietermijn overschrijden x retributie.
totaal aantal jaren van de nieuwe concessie
In geval van verstrijking van de definitieve vervaldatum (= nadat de rusttijd voor alle
personen is verlopen) 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

:

25 jaar
30 jaar
50 jaar

:
:
:

750 Euro
900 Euro
1.500 Euro

De aanplakking zal minstens 1 jaar op voorhand gebeuren.

Voor de personen, welke gedurende minstens 1 jaar ingeschreven zijn geweest in de
gemeente worden de tarieven voor hernieuwing van concessies verdubbeld.
Voor de personen, totaal vreemd aan de gemeente worden de tarieven voor
hernieuwing van concessies verdrievoudigd.
Artikel 6 :
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 worden”
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van het Gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen vastgesteld door de
Gemeenteraad van 15 december 2015.
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) “Personen die in
Opwijk mogen begraven worden” van het Gemeentelijk politiereglement op de
begraafplaatsen vastgesteld door de Gemeenteraad van 25 mei 2013.
Artikel 7 :
De voormelde tarieven moeten worden betaald door de aanvragers van nieuwe
concessies, de verlenging van bestaande concessies en grafkelders en door de
aanvragers van uitstrooiing van stoffelijke resten.
Artikel 8 :
De E.G. Ambtenaren, die door hun persoonlijk statuut, vrijgesteld zijn van inschrijving
in de gemeentelijke registers en die werkelijk in de gemeente verblijven, worden
gelijkgesteld met de personen, die ingeschreven zijn in de registers.
Artikel 9 :
Dit reglement zal krachtens artikel 186 van het gemeentedecreet op de gemeentelijke
website worden bekendgemaakt.
Artikel 10 :
Dit tariefreglement gaat in op 1 januari 2020.

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter
Patrick De Smedt
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