Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
Art.1. Voor een termijn met ingang van 1 januari 2016 en eindigend op
31 december 2019 wordt er een retributie geheven voor grafconcessies op de
gemeentelijke begraafplaatsen.
Art.2. 1. Een concessieaanvraag of een aanvraag tot hernieuwing wordt ingediend door de
concessiehouder of de gemachtigde via een aanvraagformulier te bekomen bij de
dienst Burgerzaken of de gemeentelijke website.
2. De concessietermijn vangt aan vanaf de datum van de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen bij de begraving van de eerste overledene of bij de
plaatsing van de eerste asurn. Deze is de eerste begunstigde van de concessie.
3. Het bedrag van de retributie moet in handen worden gesteld van de financieel
beheerder die er kosteloos kwitantie over aflevert en dit uiterlijk binnen de 30 dagen
na het toekennen van de concessie.
Art.3. De tarieven van de grafconcessies worden als volgt vastgesteld:
1. Tarieven inwoners
1.1. Concessie - 20 jaar - volwassenen:
Zandgraf
€ 650,00
Enkele grafkelder (2 personen)
€ 1 600,00
Dubbele grafkelder (4 personen)
€ 2 100,00
Urnenkelder
€ 850,00
Geconcedeerde urnennis
€ 650,00
Bijzetting asurne volgens art. 7§3 en 12.4 van het gemeentelijk reglement
op de begravingen en op het beheer van de begraafplaatsen
€ 350,00
1.2. Concessie - 20 jaar - kinderen:
De concessie voor personen minder dan 12 jaar bedraagt 50 % van de tarieven
genoemd onder 1.1.
1.3. Hernieuwing - 10 jaar - volwassenen en kinderen:
50 % van het tarief genoemd onder 1.1.
2. Tarieven niet-inwoners
Voor niet-inwoners geldt een opslag van € 650,00 op de tarieven genoemd onder 1.1
en 1.2.
Dit leidt tot onderstaande tarieven:
2.1. Concessie - 20 jaar - volwassenen:
Zandgraf
€ 1 300,00
Enkele grafkelder (2 personen)
€ 2.250,00
Dubbele grafkelder (4 personen)
€ 2.750,00
Urnenkelder
€ 1.500,00
Geconcedeerde urnennis
€ 1.300,00
Bijzetting asurne volgens art. 7§3 en 12.4 van het gemeentelijk
reglement op de begravingen en op het beheer van de begraafplaatsen € 1.000,00
2.2. Concessie, 20 jaar, kinderen:
De concessie voor personen minder dan 12 jaar bedraagt 50 % van de tarieven
genoemd onder 2.1.
2.3. Hernieuwing, 10 jaar, volwassenen en kinderen:
50 % van het bedrag genoemd onder 2.1.
3. Hernieuwing concessie
Voor de berekening van het tarief voor een hernieuwing van een concessie, wordt het
tarief van de eerste begunstigde als basistarief weerhouden.
Art.4. Deze retributie is niet verschuldigd voor:
o lijkbezorging van personen die maximaal 5 jaar voor hun overlijden de
gemeente De Pinte verlaten hebben en op datum van hun afschrijving uit de
bevolkingsregisters minstens 10 jaar in de gemeente De Pinte hun gewone
verblijfplaats hadden

Art.5. Opgravingen
De retributie voor de opgraving van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot
bedraagt
€ 1.500,00.
De retributie voor de opgraving of verplaatsing van een asurn bedraagt € 150,00.
Twee jaar na de opgraving of verplaatsing van de asurn vervalt de concessie zonder
dat deze aanleiding kan geven tot een terugbetaling van de betaalde concessieprijs.
De retributie is niet verschuldigd voor de opgraving verricht ingevolge een rechterlijke
beslissing.
Art.6. Hernieuwing vóór einde van de concessie
In geval van een hernieuwing van een concessie vóór het verstrijken ervan moet het
aan de gemeente verschuldigde bedrag berekend worden rekening houdend met het
nog te lopen aantal jaren in de bestaande concessie.
Dit bed rag wordt als volgt berekend: aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die
de lopende concessietermijn overschrijdt X het verschuldigd bedrag dat bij de totale
termijn van de concessie hoort, gedeeld door het totaal aantal jaren van de nieuwe
concessietermijn.
Art.7. Naamplaatjes en sterretjes
De retributie voor de aanschaf van een gegraveerd naamplaatje en gegraveerd
sterretje bedraagt € 35,00.
Art.8. Toekenning hernieuwing
De concessiehernieuwingen worden toegekend door het college van burgemeester en
schepenen.
Art.9. Dit gemeenteraadsbesluit gaat in voor alle begravingen, bijzettingen en hernieuwingen
vanaf 1 januari 2016.
Art.10.Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 betreffende de tarieven en
voorwaarden voor het verlenen van grondconcessies op de gemeentelijke
begraafplaatsen worden opgeheven vanaf 1 januari 2016.
Art.11. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze retributie toepasselijk zoals inzake
rijksbelasting op inkomsten.
Art.12. Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Art.13. Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 186 en 187 van
het Gemeentedecreet.
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 10 december 2015

