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Algemene financiering
RETRIBUT¡E OP HET OPENEN VAN GRAFKELDERS, 50 JAAR PARTNERS, NISSEN,
URNENKELDERS EN URNENTEGELS
wezrg

Odette VAN HAMME, voozitter
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/voozitter 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 beslissing van 27 december 2001, houdende het heffen van een retributie op het openen van
grafkelders en nissen ;
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 vanaf de 2d" bi.¡zetting op het openen van alle grafkelders en het openen
van 50 jaar grond partners van 50 euro voor inwoners en 100 euro voor niet inwoners.
Er wordt een retributie geheven vanaf de 2d" bi¡zetting op het openen van nissen, urnenkelders en tegels
op de bomenbegraafplaats van 25 euro voor inwoners en 50 euro voor niet-inwoners.

Deze retributie is van toepassing op de begraafplaats centrum oud - centrum nieuw en Balgerhoeke
behoudens de tegels op de bomenbegraafplaats enkel begraafplaats centrum nieuw.
Het openen mag uitsluitend gebeuren daar het daartoe aangesteld personeel van de stad Eeklo.

Artikel2
De retributie zal niet verschuldigd zijn wanneer de opening gebeurt op bevel van de rechterlijke overheden

Artikel3
De retributie is te betalen per overschrijving door de aangestelde van de familie. lndien binnen de maand
niet onmiddellijk wordt betaald, zal de retributie overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet of
desgevallend burgerrechtelijk worden ingevorderd.

Artikel4

De beslissingvan 27 december 2001 houdende het heffen van een retributie op het openen van
grafkelders en nissen 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)

