Retributiereglement voor de begraafplaatsen

Artikel 1 : Retributie
Er wordt een retributie geheven ten voordele van de gemeente voor de concessies op de
gemeentelijke begraafplaatsen en voor de levering en plaatsing van een grafkelder, een
urnenkelder en een gemeentezerk.
Artikel 2 : Concessietarieven
De tarieven van de grafconcessies worden als volgt vastgesteld :
2.1
Tarieven inwoners
Onder inwoners worden verstaan de personen opgesomd onder artikel 131 van de
Algemene Politieverordening, vastgesteld door de gemeenteraad van Wielsbeke in haar
zitting van 27 oktober 2010.
a. oorspronkelijke concessie
in volle grond
in een grafkelder
in een urnennis
in een urnennis
in een urnenkelder
in een urnenkelder
Oud-strijders

25
50
25
50
25
50
25

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

600
1.900
700
1.500
1.000
1.700
250

€
€
€
€
€
€
€

Zelfde tarief als genoemd onder 2.1.a.
400
1.000
600
400

€
€
€
€

b. hernieuwing
Voor de oorspronkelijke termijn
Voor 10 jaar
Grafkelder voor 25 jaar
Voor oud-strijders, 25 jaar
Voor oud-strijders, 10 jaar

2.2
Tarieven niet-inwoners
Voor niet-inwoners, zijnde de personen die niet ressorteren onder artikel 2.1 van huidig
reglement doch die kunnen begraven worden op de gemeentelijke begraafplaatsen
ingevolge artikel 2 van het huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke
begraafplaatsen, geldt een toeslag van 500,00 € op de tarieven genoemd onder 2.1.
Dit leidt tot onderstaande tarieven :
a. oorspronkelijke concessie
in volle grond
in een grafkelder
in een urnennis
in een urnennis
in een urnenkelder
in een urnenkelder
Oud-strijders
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50
25
50
25
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jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
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1.100
2.400
1.200
2.000
1.500
2.200
750
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€
€
€
€
€
€
€
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b. hernieuwing
Voor de oorspronkelijke termijn
Voor 10 jaar
Grafkelder voor 25 jaar
Voor oud-strijders, 25 jaar
Voor oud-strijders, 10 jaar

Zelfde tarief als genoemd onder 2.2.a.
900
1.500
1.100
900

€
€
€
€

Artikel 3 : Opgravingen
1.
De retributie voor de opgraving van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot
bedraagt 900 €.
2.
De retributie voor de opgraving of verplaatsing van een asurn bedraagt 850 €.
3.
De retributie is niet verschuldigd voor opgravingen verricht ingevolge een
rechterlijke beslissing.
Artikel 4 : Hernieuwing voor het verstrijken van de termijn
In geval van een hernieuwing van een concessie voor het strijken van de termijn moet
het aan de gemeente verschuldigde bedrag berekend worden rekening houdend met het
nog te lopen aantal jaren in de bestaande concessie.
Dit bedrag wordt als volgt berekend : aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die
de lopende concessietermijn overschrijdt maal het verschuldigd bedrag dat bij de totale
termijn van de concessie hoort, gedeeld door het aantal jaren van de nieuwe
concessietermijn.
Artikel 5 : Kelders
De retributie voor de aankoop en plaatsing van een kelder bedraagt :
Grafkelder voor 1 persoon
Grafkelder voor 2 personen
Grafkelder voor 3 personen
Urnenkelder

1.550
600
1.750
500

€
€
€
€

Artikel 6 : Gemeentezerk
De retributie voor de aankoop en plaatsing van een gemeentezerk, gravering inclusief,
bedraagt 600 €.
Artikel 7 : Overige tarieven
Bijgraveren naam gemeentezerk
Gravure aluminiumplaatje urnenkelder
Bijgraveren aluminiumplaatje urnenkelder
Naamgravering op gedenkzuil (Jasberg) bij uitstrooiing op strooiweide
Columbariumplaat met gravure
Bijgravering columbariumplaat
Bijzetting urne in overtal
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300
100
100
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800
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Artikel 8: Sterrenveld
Foetussen tot 26 weken kunnen gratis begraven worden op de daartoe voorziene plaats
voor de duur van 10 jaar. Mits schriftelijke aanvraag bij het verstrijken van elke 10jarige periode kan deze termijn met 10 jaar gratis verlengd worden.
Artikel 9 : Kindergraven
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis begraven worden op de daartoe voorziene
plaatsen voor de duur van 10 jaar. Mits schriftelijke aanvraag bij het verstrijken van
elke 10-jarige periode kan deze termijn met 10 jaar gratis verlengd worden.
Artikel 10: Eeuwigdurende concessies
Eeuwigdurende concessies werden afgeschaft bij wet van 20 juli 1971 en omgezet in
concessies van 50 jaar. Zij kunnen worden hernieuwd zonder enige vergoeding.
Artikel 11 : Betaling retributie
De bedragen verschuldigd in uitvoering van dit retributiereglement dienen na facturatie
betaald te worden in handen van de gemeenteontvanger, tegen ontvangstbewijs, of
door overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente.
Bij gebreke aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden conform het
reglement voor niet-fiscale invorderingen, vastgesteld door de gemeenteraad van 29
januari 2009.
Artikel 12 : Delegatie
Het College van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot
a. het wijzigen van de retributies die vastgesteld werden in huidig
retributiereglement
b. het heffen van retributies in aangelegenheden die o.w.v. hun aard of
bestemming in huidig retributiereglement dienen te worden opgenomen
c. het wijzigen (weglaten of toevoegen) van de zaken die door de gemeente tegen
kostprijs worden aangeboden, zoals grafkelder, urnenkelder, gravering,
gemeentezerk,…
d. in individuele gevallen te beslissen over uitzonderingen dewelke niet in huidig
reglement voorzien zijn.
Dergelijke beslissing dient met redenen te zijn
omkleed, gebaseerd op objectief vaststelbare criteria.
Artikel 13 : In voege treding
Huidig reglement wordt van kracht op 1 augustus 2015.
Het gemeenteraadsbesluit van 24 maart 2011 aangaande hetzelfde onderwerp wordt
opgeheven vanaf het in voege treden van onderhavig reglement.

Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Wielsbeke in haar zitting van 9 juli
2015.
Bruno Debrabandere

Carlos Verbrugghe

Gemeentesecretaris

Voorzitter Gemeenteraad
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