UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 NOVEMBER 2019
Aanwezig:

Jordi Boulet, voorzitter
Werner Raskin, burgemeester
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, schepenen
Alfons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts,
Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen,
Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Michel Vanroy, raadslid

Voorwerp: Financiën (gemeente) - Retributiereglement op begraafplaatsen - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 20 juli 1971 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16 januari 2004, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de omzendbrief betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging, verschenen in het staatsblad op 10 februari 2004;
Gelet op het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen van 28 november 2019;
Gelet op het politiereglement op de begraafplaatsen van 28 november 2019;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Besluit,
Na beraadslaging en met unanimiteit;
Art. 1 - Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2016 betreffende het retributiereglement op de begraafplaatsen
wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.
Vanaf 1 januari 2020 wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een retributie geheven op
begraafplaatsen.
Art. 2 - De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3 - Concessies worden verleend voor een duur van vijfentwintig (25) jaar. De concessie vangt aan op datum
van de begraving.
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Art. 4 - Het bedrag van de retributie bedraagt:
- concessie in volle grond of in een grafkelder: 500,00 EUR
- leveren en plaatsen van een grafkelder: 275,00 EUR
- concessie in een urnenkelder: 125,00 EUR
- leveren en plaatsen van een urnenkelder met een afdekplaat in jasberggraniet zonder ets, gravure of
versiering: 275,00 EUR
- concessie in een columbarium: 125,00 EUR
- leveren en plaatsen van een columbariumnis met een afdekplaat in jasberggraniet zonder ets, gravure of
versiering: 275,00 EUR
- openen en sluiten van een graf, grafkelder, urnenkelder of columbarium, bij een begraving of bijzetting van elk
volgend niet verast stoffelijk overschot of asurne: 125,00 EUR
Art. 5 - Een bijkomende retributie van 250,00 EUR wordt vastgesteld voor begravingen van personen, welke op
het ogenblik van hun overlijden niet ingeschreven waren in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de
gemeente Hoeselt.
Deze retributie is niet verschuldigd voor mensen die gedurende minstens vijfentwintig (25) jaar in het bevolkingsof vreemdelingenregister van de gemeente Hoeselt ingeschreven waren maar wegens ouderdom of
gezondheidsredenen Hoeselt verlaten hebben om in een rusthuis, een psychiatrisch ziekenhuis of bij familie te
gaan wonen.
Art. 6 - Een retributie van 125,00 EUR wordt geheven voor ontgravingen welke worden toegestaan.
De retributie is verschuldigd door de persoon die de ontgraving aanvraagt.
Deze retributie is niet verschuldigd voor:
- ontgravingen op bevel van gerechtelijke of burgerlijke overheden
- de ontgraving die verricht wordt voor het overbrengen van de stoffelijke resten die begraven waren in een
geconcedeerd perceel naar een ander deel van de begraafplaats wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden.
Art. 7 - Uitstrooiingen zijn gratis. Voor iedere overledene die uitgestrooid wordt voorziet de gemeente een
uniform herdenkingsplaatje op de begraafplaats.
Deze herdenkingsplaatjes worden aan de strooiweide van de begraafplaats geplaatst.
Ook aan de graven waarop geen concessie rust voorziet de gemeente een herdenkingsplaatje.
Voor het herdenkingsplaatje wordt 60,00 EUR aangerekend.
Art. 8 - De hernieuwing van een concessie voor opnieuw vijfentwintig (25) jaar kan op aanvraag, hetzij voor
bijzettingen in volle grond, hetzij voor bijzettingen in een grafkelder, hetzij voor bijzettingen in een urnenkelder of
in een columbariumnis.
Ook bij het verstrijken van de concessietermijn is er een verlenging voor de duur van vijfentwintig (25) jaar
mogelijk.
De hernieuwing van een bestaande concessie geeft aanleiding tot het heffen van een retributie gelijk aan de
retributie voor het toekennen van een concessie op het ogenblik van de hernieuwing. Deze retributie wordt
echter verminderd met een bedrag in verhouding tot de nog te lopen termijn, uitgedrukt in maanden.
Deze herberekening kan nooit aanleiding geven tot een financiële teruggave door de gemeente.
Art. 9 - De hernieuwing van de concessie gaat in op de datum van de bijzetting, of indien er een hernieuwing is
zonder bijzetting op de dag van de vervaldag van de bestaande concessie.
Art. 10 - Op de begraafplaats zijn afzonderlijke plaatsen voorzien voor kinderen en voor levenloos geboren
kinderen.
Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis begraven of bijgezet worden in een kindergraf.
Levenloos geboren kinderen na een zwangerschapstermijn van 180 dagen worden op vraag van de ouders gratis
begraven of uitgestrooid.
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Levenloos geboren kinderen na een zwangerschapstermijn tot en met 179 dagen kunnen op vraag van de ouders
gratis en naamloos begraven of uitgestrooid worden.
Art. 11 - De grondwerken voor het plaatsen van grafkelders op de gemeentelijke begraafplaatsen worden
uitsluitend uitgevoerd door toedoen van de gemeentelijke diensten.
Art. 12 - Er wordt een vordering toegezonden die betaalbaar is binnen 30 dagen na datum. Bij gebrek aan
contante betaling, wordt de retributie volgens de burgerlijke rechtspleging ingevorderd.
Art. 13 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te verlenen conform de
modaliteiten van het huishoudelijk reglement en conform de tarieven in dit retributiereglement.
Art. 14 - Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig
artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
Namens de gemeenteraad,
I.o.
algemeen directeur
(get.) Geert Rouffa

voorzitter
(get.) Jordi Boulet

Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa
algemeen directeur
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Werner Raskin
burgemeester
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