Goedgekeurd

Gemeenteraad

Zitting van 28 november 2017
Financiën/Ontvangsten

Besluit
Bespreekpunt

26

2017_GR_00242

Retributiereglement - Begravingen en crematies - Goedkeuren

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Brigitta Grosemans, voorzitter; mevrouw Nadja Vananroye, burgemeester; de heer Tom Vandeput,
schepen; mevrouw Valerie Del Re, schepen; mevrouw Karolien Mondelaers, schepen; de heer Habib El Ouakili,
schepen; de heer Gerald Corthouts, schepen; de heer Kevin Schouterden, schepen; de heer Michel Froidmont,
schepen; de heer Joost Venken, schepen; mevrouw Brigitte Smets, schepen; de heer Frank Vandenhoudt,
gemeenteraadslid; mevrouw Christa Tuch, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de
heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer Rob Beenders, gemeenteraadslid; mevrouw Laurence Libert,
gemeenteraadslid; de heer Koen Beulen, gemeenteraadslid; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid;
mevrouw Marijke Jordens, gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Steven
Vandeput, gemeenteraadslid; de heer Guido Fissette, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens,
gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; de
heer Rik Dehollogne, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers,
gemeenteraadslid; de heer Marc Collett, gemeenteraadslid; de heer Eric Jorissen, gemeenteraadslid; mevrouw
Kristel Vanquaethoven, gemeenteraadslid; de heer Jan Wouters, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters,
gemeenteraadslid; de heer Ivo Konings, gemeenteraadslid; de heer Frank Keunen, gemeenteraadslid; de heer
Peter Ramaekers, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, waarnemend gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer Carlo Gysens, voorzitter; de heer Jean Lambrecks, gemeenteraadslid; mevrouw Lies Jans,
gemeenteraadslid; mevrouw Katrijn Otte, gemeenteraadslid; mevrouw Sylvia Feytons, gemeenteraadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het retributiereglement dient aangepast te worden gezien er een aantal verminderingen in de tarieven
dienen doorgevoerd te worden.
Het goedkeuren van aanpassingen in een retributiereglement is bevoegdheid van de gemeenteraad.
Argumentatie
We stellen voor om 2 verminderingen van de retributie op te nemen in het retributiereglement :
1. Tarief voor crematies voor kinderen van 12 jaar en jonger - VANAF 01/12/2017
Dit tarief wordt verminderd tot 75 euro en dit ongeacht het tijdstip (weekdag of weekend) van de
crematie en ongeacht of het een Hasselaar of niet-Hasselaar betreft.
2. Een vermindering van de retributie afhankelijk van het aantal crematies op jaarbasis VANAF 2018

Aantal crematies per jaar
1-50

Vermindering per crematie in de desbetreffende
schijf
7,50 euro
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51-100
101-150
151-200
201-…

10,00 euro
13,00 euro
17,00 euro
20,00 euro

Om recht te hebben op deze vermindering, die gebeurt in het eerste kwartaal van het jaar volgend op
het jaar waarin de crematies werden uitgevoerd, dient men aan volgende voorwaarden te voldoen :
- De facturen dienen betaald te worden via domiciliëring;
- De facturen dienen tijdig betaald te zijn. Indien er invorderingskosten zijn gemaakt wegens laattijdige
betaling heeft men geen recht op vermindering voor de factuur waarvoor deze kosten werden
gemaakt.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004;
Het besluit van de vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en
crematoria van 14 mei 2014;
Het reglement van inwendig bestuur begraafplaatsen;
De codex politieverordeningen.
Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 43, §2, 15°van het gemeentedecreet
De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van
de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het retributiereglement op de begravingen en crematies vanaf 1 december
2017 goed.

Bijlagen
1. ontwerpreglement_begravingen_crematies_.doc
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
de wnd. gemeentesecretaris
Joost Laureys

de wnd. voorzitter
Brigitta Grosemans

artikel 1.
Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor diverse diensten en concessies op de kerkhoven
en het crematorium vanaf 1 december 2017. De vermindering zoals bepaald in artikel 4.2. gaat in
vanaf 1 januari 2018.
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artikel 2.
De retributie is verschuldigd door de persoon die de crematie, de concessie of de verlenging van de
concessie, de bijzetting of de ontgraving aanvraagt.

artikel 3.
Het tarief voor “Hasselaren” in dit reglement geldt voor personen ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van de gemeente op het ogenblik van het overlijden.
Voor alle anderen geldt het tarief voor “niet-Hasselaren”.

artikel 4.
artikel 4.1. tarieven
De retributie voor crematies wordt vastgesteld als volgt:
crematies
12 jaar en jonger
Ouder dan 12 jaar

Hasselaren
Weekdag
weekend
weekdag
weekend

niet-Hasselaren
75 euro

450 euro
530 euro

490 euro
580 euro

Deze prijzen zijn inclusief BTW.
artikel 4.2. vermindering van de retributie :
Aantal crematies per jaar
1-50
51-100
101-150
151-200
201-…

Vermindering per crematie in de desbetreffende schijf
7,50 euro
10,00 euro
13,00 euro
17,00 euro
20,00 euro

Om recht te hebben op deze vermindering dient men aan volgende voorwaarden te voldoen :
- Men dient de facturen te betalen via een domiciliëringsopdracht;
- De facturen dienen tijdig betaald te zijn. Indien er invorderingskosten zijn gemaakt wegens
laattijdige betaling heeft men geen recht op vermindering voor de factuur waarvoor deze
kosten werden gemaakt;
De verrekening van de vermindering gebeurt in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar
waarin de crematies werd uitgevoerd.

artikel 5.
De concessie wordt verleend voor een duur van 50 jaar.
De retributie voor het verkrijgen van een concessie wordt vastgesteld als volgt:
concessies
Voor een perceel van 1 m²
Voor een perceel van 2 m²
Voor een galerijgraf
Voor een columbariumnis voor twee asurnen

Hasselaren
250 euro
670 euro
1700 euro
600 euro

niet-Hasselaren
300 euro
730 euro
1800 euro
700 euro

artikel 6.
De duur van elke hernieuwing van een concessie bedraagt eveneens 50 jaar.
Op aanvraag van enige belanghebbende die erom verzoekt voor de bepaalde tijd verstreken is,
kunnen opeenvolgende hernieuwingen worden toegestaan.
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Indien een belanghebbende erom verzoekt vóór het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt
een nieuwe termijn van dezelfde duur een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie.
In dit geval, wordt de retributie, proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum van de
vorige concessie overschrijdt.

retributie 

aantal bijkomende jaren
 retributie 50 jaar
50 jaar

Indien er geen hernieuwing werd aangevraagd en de laatste bijzetting gebeurt binnen de vijf jaar voor
het einde van de concessietermijn, mag het graf na een periode van vijf jaar na de bijzetting
verwijderd worden.

artikel 7.
§1. Retributies met betrekking tot geconcedeerde graven.
Voor de toepassing van dit reglement moet het woord ‘bijzetting’ begrepen worden als ‘de handeling
van het begraven van een stoffelijk overschot of het plaatsen van urne in een graf of een nis’.
De retributie voor diverse diensten op het kerkhof indien het om geconcedeerde graven gaat wordt
vastgesteld als volgt:
diensten
Bijzettingen in volle grond
Bijzettingen in grafkelder
Bijzettingen in galerijgraf
Bijzettingen in urnegraf
Bijzettingen in columbarium

Hasselaren
300 euro
300 euro
70 euro
100 euro
70 euro

niet-Hasselaren
350 euro
350 euro
100 euro
125 euro
100 euro

Hasselaren
900 euro

niet-Hasselaren
1000 euro

§2. Retributie voor ontgravingen.
De retributie voor ontgravingen wordt vastgesteld als volgt:
diensten
Ontgravingen

artikel 8.
Bij de aanvraag kan de retributie contant betaald worden aan de financieel beheerder of aan zijn
afgevaardigde, tegen afgifte van een kwitantie.
Bij gebrek aan een betaling wordt een factuur toegezonden die binnen 14 dagen na de
verzendingsdatum betaalbaar is. Elke latere betaling geeft van rechtswege aanleiding tot
nalatigheidsintresten gelijk aan de wettelijke intrest.

artikel 9.
De Gemeenteraad geeft aan het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid om de
retributietarieven in dit besluit periodiek aan te passen aan de gezondheidsindex.

artikel 10.
Dit besluit vervangt het retributiereglement begravingen en crematies goedgekeurd door de
gemeenteraad op 23 juni 2015.

artikel 11.
Dit besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
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