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Algemene financiering

RETRIBUTIE OP DE BEGRAAFPLAATSCONCESSIES
wezrg

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;

Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita
MEIRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER,
Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann
EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.

De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beslissin g van 23 maart 2009, houdende het heffen van een retributie op de
begraafplaatsconcessies;
Gelet op de artikelen 1Sbis $2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen
en de lijkbezorging en zijn w¡zrgrngen;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; gewijzigd bij het
decreet van 10 november 2005 en bij het decreet van 18 april 2008 ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematoria; gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005 ;
Gelet op het gemeentedecreet

;

Gelet op de bespreking in het College van Burgemeester en Schepenen van 25 november 2013
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen

;

BESLUIT

Artikel

1

Er wordt een retributie geheven op het verlenen van kelderconcessies op de begraafplaatsen
(concessieduur 50 jaar) :

Stedeliike beoraafplaats Eeklo-centrum Nieuw - orafkelders
2

n

2.045 EUR tnwo

Stedeliike beqraafolaats Eeklo-Balqerhoeke - qrafkelders
sectie

B en C
2

:

:

: alle overblijvende grafkelders kunnen enkel verleend worden voor

2045 EUR tnwoner

Een concessie voor een nis bestemd voor

¡ 1 asurne wordt verleend tegen het tarief van : 400 EUR.
o I bijkomende asurne wordt verleend tegen het tarief van :
. 2 bijkomende asurnen wordt verleend tegen het tarief van :

275 EUR.
550 EUR.

:

Tarief inwoner

Een concessie voor een urnenkelder bestemd voor
1 asurne wordt verleend tegen het tarief van : 400 EUR
2 asurnen wordt verleend tegen het tarief van : 550 EUR
4 asurnen wordt verleend tegen het tarief van : 820 EUR
Tarief inwoner.

o
o
¡

ln een grafkelderconcessie kunnen zowel niet-gecremeerde stoffelijke overschotten
gecremeerde personen worden bijgezet.

als asurnen

van

Mits het betalen van de opleg van 680 EUR per asurne kunnen in een grafkelder één (of meerdere) urne(s)
extra bijgezet worden. Tarief inwoner.

Stedeliike beqraafplaats Eeklo centrum

- bomenbeqraafolaats

Een concessie voor een as- of urnentegel bestemd voor
1 asverstrooiing of 1 asurne wordt verleend tegen het tarief van : 400 EUR (inwoner).
2 asurnen (of) 2 asverstrooiingen (of) 1 asurne & 1 asverstrooing, wordt verleend tegen het tarief van
550 EUR inwoner
per bijkomende asverstrooiing of asurne : 275 EUR inwoner
Tarief inwoner.
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Stedeliike beoraafolaatsen Eeklo-centrum en Eeklo-Balqerhoeke

-

Strooiweide

Ter nagedachtenis van de overledene kan een naamplaatje worden aangebracht op de gedenkzuil op de
strooiweide

-

gedurende40jaar
vermeldend : naam en voornaam, geboortedatum en sterfdatum.

Voor inwoners van Eeklo is de aankoop van naamplaatjes niet verplicht, maar is mogelijk aan 40 EUR.

De naamplaatjes worden besteld via en geplaatst door de stedelijke diensten bevoegd voor de
begraafplaatsen.
Nabestaanden van overledenen die in het verleden op de stedelijke strooiweiden werden uitgestrooid,
kunnen eveneens een naamplaatje laten aanbrengen.

Voor het nieuwe concept tot bruikleen en herbestemming van bestaande monumenten in eigendom van de
stad en de daaraan gekoppelde 50-jarige concessie, worden volgende tarieven gehanteerd :
a

a

¡

a

Grafkelder waarvan de herstelling van het monument in opdracht van het stadsbestuur gebeurde
1.000 EUR per persoon met een minimum van 2 personen
1.200 EUR per persoon met een minimum van 2 personen voor een ligging op middenwegel
D en kruiswegels A en B
Grafkelder waarvan het monument in goede staat is :
800 EUR per persoon met een minimum van 2 personen
960 EUR per persoon met een minimum van 2 personen voor een ligging op middenwegel D
en kruiswegels A en B
Grafkelder waarvan het monument in slechte staat is :
400 EUR per persoon met een minimum van 2 personen
480 EUR per persoon met een minimum van 2 personen voor een ligging op middenwegel D
en kruiswegel A en B
Grond waarvan het monument in goede staat is :
1 .000 EUR per 1,5 meter en per beginnende 1,5 meter breedte
1.200 EUR per 1,5 meter en per beginnende 1,5 meter breedte voor een ligging op
middenwegel D en kruiswegels A en B

.

Grond waarvan het monument in slechte staat is :
500 EUR per 1,50 meter en per beginnende 1,5 meter breedte
600 EUR per 1,5 meter en per beginnende 1,5 meter breedte voor een ligging op
middenwegel D en kruiswegels A en B
Tarief inwoner en niet-inwoner.
Openingstaks bij 2d" bijzetting 50 EUR inwoner niet-inwoner 100 EUR
Artikel 2
Bij een teraardebestelling in volle grond (van een nielgecremeerd stoffelijk overschot of de asurne van een
gecremeerd persoon) kan worden geopteerd voor één van volgende mogelijkheden
:

.
.

begraving in niet-geconcedeerde grond :10 jaar gratis
verlenging concessie van 15 jaar mits een retributie van
1 10 EUR voor volwassenen en kinderen ouder dan 8 jaar
55 EUR voor kinderen tot en met I jaar

.

concessie van 30 jaar mits een retributie van :
320 EUR voor volwassenen en kinderen ouder dan
160 EUR voor kinderen tot en met 8 jaar

a

:

I

jaar

concessie van 50 jaar mits een retributie van :
700 EUR voor volwassenen en kinderen ouder dan 8 jaar
350 EUR voor kinderen tot en met 8 jaar
1.400 EUR voor twee personen (echtparen, levenspartners,
openingstaks bij2d" bijzetting 50 EUR niet-inwoner 100 EUR
Tarief inwoner.

Artikel 3

Alle bovengenoemde tarieven zullen worden vermeerderd met 100% voor niet-inwoners van Eeklo behalve
voor oud-Eeklonaars die Eeklo verlaten hebben om zich te laten opnemen in een rust- en
verzorgingstehuis in een andere gemeente of Eeklo verlaten hebben tot maximum 1 jaar na inschrijving in
de andere gemeente.Dit tarief is niet van toepassing voor concessie bruikleen en herbestemming en
verlenging tijdelijke concessies een concessie van 50 jaar voor meerdere personen neemt aanvang vanaf
de laatste bijzetting.

Artikel4
Concessies die een aanvang namen vóór 0'1 juli 1995, met andere woorden die op de begraafplaats Eeklocentrum ingang Raverschoot (komende van de Raverschootstraat) rechts en de begraafplaats EekloBalgerhoeke, kunnen bij het verstrijken van de vervaldatum worden verlengd voor een periode van 5 jaar
aan respectievelijk 80 EUR ljaar of 40 EUR/jaar al naargelang volwassene of kind beneden 8 jaar met
toepassing vanaÍ O1 lO1 l2O1 4.
Concessies die een aanvang namen na 1 augustus 1995, met andere woorden die op de begraafplaats
Eeklo-centrum Nieuw ingang Kerkhofstraat, kunnen bij het verstrijken van de vervaldatum worden verlengd
voor een periode van 10 jaar aan respectievelijk 250 EUR /jaar of 125 EUR/jaar al naargelang volwassene of
kind beneden 8 jaar of omgezet worden in een 3O-jarige concessie aan het tarief 320 € voor een volwassene
en 160 € voor een kind beneden de 8 jaar.
Voor inwoners als niet-inwoners wordt hetzelfde tarief toegepast.

Artikel 5
De nog lopende kosteloze nisafstanden komen bij het verstrijken niet meer in aanmerking voor verlenging.
De aanvragers hebben de keuze uit één van de volgende mogelijkheden

.
.
o

aangaan van een SO-jarige kelderconcessie (graf- of urnenkelder
tarief vastgesteld in artikel I van dit besluit ;
verstrooiing van de as op de strooiweide

- nis - as- of urnentegel),

tegen het

;

omzetting in een grondconcessie voor een periode van 30 of 50 jaar aan de voorwaarden vermeld in dit
besluit

.

:

;

de overbrenging van de asurne naar een reeds vroeger aangegane kelderconcessie (grafkelder of nis).

Artikel6
Het College van Burgemeester en Schepenen duidt de delen van de begraafplaats aan waar kosteloze
grondafstand, 3O-jarige of SO-jarige concessies kunnen worden bekomen.
Voor de 30-jarige concessie geldt de datum van de begraving als aanvangsdatum.
Voor de S0-jarige concessie geldt de datum van de laatste bijzetting als aanvangsdatum, behalve voor
herbestemming en bruikleen waar de aanvangsdatum gelijk is aan de goedkeuringsdatum van de
aanvraag onder voorbehoud van betaling.

ArtikelT
De retributie is vooraf te betalen, contant tegen afgifte van een ontvangstbewijs of per overschrijving. lndien
niet onmiddellijk wordt betaald, zal de retributie overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet of
desgevallend burgerrechtelijk worden ingevorderd.

ArtikelS
De beslissing van
houdende vaststelling van de retributie op de begraafplaatsconcessies
wordt opgeheven vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuw reglement.

Namens de gemeenteraad,
De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME

De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN
Voor eensluidend uittreksel
Voor de burgemeester,

:

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

