Provincie LIMBURG
Stad BILZEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

Zitting van

17 december 2013

AANWEZIG:

Wouter Raskin, voorzitter,
Frieda Brepoels, burgemeester,
Guy Swennen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren, Nico Bijnens, Griet Mebis,
Luc Hendrix, schepenen,
Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers,
Peter Simons, Veerle Schoenmaekers, Ann Thijs, Mark Huygen, Emiel Degrève,
Annick Ponthier, Myriam Thijs, Rudi Dops, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen,
Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, raadsleden,
Kristien Schoofs, secretaris.

Onderwerp:

Vaststelling van een retributie voor het bekomen of het vernieuwen van een
concessie en het leveren en plaatsen van een grafkelder
FIN201301ada/166

Referte:

Agendanummer: 42

De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6 maart 2007 houdende vaststelling retributie
voor het bekomen of het vernieuwen van een grafconcessie en het leveren en plaatsen
van een grafkelder;
Gelet op de wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 20 juli 1971 en latere
wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wet van 20 september 1998,
verschenen in het Belgisch staatsblad op 10 februari 2000;
Gelet op het Vlaamse decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging, verschenen in het Belgisch staatsblad op 10 februari 2004;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het algemeen reglement op de begraafplaatsen;
Gelet op het politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen;
Gelet op de wettelijke bepalingen terzake;
BESLUIT:
Art. 1

Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke retributie gevestigd voor het bekomen of het vernieuwen van een
concessie en het leveren en plaatsen van een grafkelder.

Art. 2

De retributie is verschuldigd door de persoon die de concessie of de
hernieuwing ervan of de plaatsing van de grafkelder vraagt.

Art. 3

De concessies worden verleend voor een duur van 25 jaar. De duur van elke
hernieuwing bedraagt eveneens 25 jaar.

Art. 4

De retributie wordt vastgesteld als volgt:
a € 100,00 voor een nis in het columbarium en € 125,00 voor een nis in een
urnenveld,
b € 500,00 voor een perceel grond van 2 m²,
c € 125,00 voor het openen, bijzetten en sluiten van het graf bij een tweede
begraving of van de nis voor een tweede urne.

Art. 5 De retributie voor hernieuwing van een concessie zonder bijzetting bedraagt:
 voor een hernieuwing van een concessie zoals in artikel 4a:
€ 100,00 voor een nis in columbarium en € 125,00 voor een nis in een
urnenveld,
 voor een hernieuwing van een concessie zoals in artikel 4b:
€ 500,00.
Art. 6 De retributie voor hernieuwing van een concessie met bijzetting wordt als volgt
berekend:
aantal jaren van de nieuwe concessietermijn
die de lopende concessietermijn overschrijdt
totaal aantal jaren van de nieuwe concessietermijn

x

retributie die
bij de totale
termijn van de
concessie hoort

Art. 7 Voor het plaatsen van een grafkelder door de gemeente wordt een retributie van
€ 300,00 gevraagd en voor het plaatsen van een urnenkelder € 250,00.
Het bedrag dient vereffend te worden op het ogenblik van de aanvraag.
Art. 8 Het bedrag wordt in consignatie gegeven bij de gemeenteontvanger of zijn
afgevaardigde bij het indienen van de aanvraag tot concessie of hernieuwing.
Het bedrag wordt verworven door de gemeente bij de kennisgeving van het
besluit tot toekenning van de concessie of de vernieuwing.
Art. 9 Een afschrift van deze beslissing wordt, in toepassing van
artikel 253 § 1 – 3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, overgemaakt aan
de provinciegouverneur.
Namens de gemeenteraad,
(get.) Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

(get.) Wouter Raskin
voorzitter
Voor eensluidend afschrift,

Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

Wouter Raskin
voorzitter

