UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 24 november 2016
Vaststelling van het retributiereglement op de graf- en columbariumconcessies en op de
herdenkingsplaatjes.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh: Schepenen;
Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Marie Jeanne Hendrickx: Schepen;
Rob Jacquemyn, Joris De Vriendt, Hans Verboven: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het stedelijk huishoudelijk reglement van 29.10.2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Overwegende dat een concessie rechten verleent op de gronden van de stedelijke begraafplaatsen;
Overwegende dat het gebruikelijk en wenselijk is dat de overledenen ter aarde besteld worden op de
begraafplaats van hun woonplaats;
Overwegende dat, in geval van behoud onder concessie van een gewoon graf bij gelegenheid van
een ruimingsactie waartoe de gemeenteraad de ouderdom voor verval van de graven heeft
vastgesteld, een verhoogd tarief verantwoord is voor bezetting van een niet tot concessie bestemd
perceel en dit niet alleen voor de toekomst maar ook voor het verleden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt een retributie geheven op:
graf- en columbariumconcessies;
het plaatsen van een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil voor asverstrooiden
door het bestuur;
het plaatsen van een afdekplaat voor niet-geconcedeerde columbariumnissen
door het bestuur;
herdenkingsteken sterrenweide.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
concessie voor 30 jaar:
inwoners
niet-inwoners
begraving in volle grond
van 1 of 2 lijken of asurnen
€ 1.200,00
€ 2.400,00

-

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.

bijzetting in columbarium van
1, 2 of 3 asurnen per nis
€ 400,00
€ 800,00
urnegraf voor 1, 2 of 3 asurnen
€ 400,00
€ 800,00
De retributie voor hernieuwing naar aanleiding van een opvolgend overlijden wordt
proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige
concessie overschrijdt
De retributie voor hernieuwing naar aanleiding van verval van de concessie is gelijk
aan de retributie voor inwoners voor een concessie van 30 jaar.
2.
plaatje op herdenkingszuil voor
inwoners
niet-inwoners
asverstrooiden
€ 25,00
€ 50,00
3.
afdekplaat voor niet-geconcedeerde
inwoners
niet-inwoners
columbariumnis
€ 150,00
€ 300,00
4.
herdenkingsteken sterrenweide
€ 15,00
€ 15,00
In het geval bedoeld in art. 22 laatste alinea van het stedelijk huishoudelijk reglement van
29.10.2004 op de begraafplaatsen worden de retributietarieven als volgt vastgesteld:
drievoudig tarief ingeval van concessie ter plekke na vaststelling door de
gemeenteraad van de ouderdom voor de te ruimen gewone graven;
enkelvoudig tarief ingeval van concessie ter plekke op de gewone graven die
ingevolge ligging in een oud perceel, verplaatst zouden worden.
De retributie inwoner/niet-inwoner wordt beoordeeld bij overlijden van de eerste begunstigde
van de concessie.
Inwoner is de persoon die op het ogenblik van overlijden:
ingeschreven is in het gemeentelijk bevolkingsregister, vreemdelingenregister of
wachtregister;
effectief in de gemeente woont en die krachtens wettelijke bepalingen of internationale
overeenkomsten vrijgesteld is van inschrijving;
met de vorige categorieën wordt gelijkgesteld, te weten de persoon die de vijf laatste
jaren voor zijn overlijden minstens één jaar in de gemeente ingeschreven was of wat
de tweede categorie betreft: het bewijs levert van werkelijke woonst gedurende de
vermelde periode en duur.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag of na ontvangst van de factuur en binnen
de termijn die daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 21.03.2013 en latere wijzigingen, op graf- en columbariumconcessies en herdenkingsplaatjes wordt opgeheven met ingang van 01.01.2017.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

