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Retributiereglement m.b.t. de begraafplaatsen voor de periode van 1 maart
2020 tot en met 31 december 2025. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De grondwet, artikel 170 §4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals laatst gewijzigd.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
AANLEIDING:
Het bestaande retributiereglement met betrekking tot de begraafplaatsen loopt op 31.03.2020 ten
einde.
Voor 1 april 2020 dient een nieuw retributiereglement door de gemeenteraad te worden vastgesteld.
MOTIVERING:
Een vergelijking met de buurgemeenten heeft aangewezen dat er een dringende aanpassing van de
tarieven noodzakelijk is.
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT:
Stemming: Met 19 stemmen voor (Anouk Beels, Sophie De Wit, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht,
Eddy Vermoesen, René Lauwers, Hilde Heyman, Alex Cappaert, Guido D'Eer, Joris De Bie, Rosanne
De Gryse, Bart De Hertogh, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Yves Hulin, Mike Schuurmans, Rudy
Siebens, Jan Van der Heyden, Kris Wils), 2 stemmen tegen (Glenn Anné, Cristel Bal)
Artikel 1
Vanaf 01.03.2020 tot en met 31.12.2025 retributies te vestigen op graf- , columbarium- en
urnenveldconcessies . Bij het verlenen van een nieuwe concessie of het hernieuwen ervan voor een
periode van 20 jaar gelden volgende tarieven :
 Grafconcessies 20 jaar in volle aarde:
o 600 euro per graf voor inwoners
o 1.600 euro per graf voor niet-inwoners





Grafconcessies 20 jaar in kelder (enkel nog bij verlenging van een bestaande concessie)
o 800 euro per graf voor inwoners
o 2.000 euro per graf voor niet-inwoners
Columbariumconcessie 20 jaar:
o 600 euro per nis voor inwoners
o 1.600 euro per nis voor niet-inwoners
Urnenveldconcessie 20 jaar
o 600 euro per nis voor inwoners
o 1.600 euro per nis voor niet-inwoners

Onder inwoners wordt verstaan :
 Personen ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister of personen die krachtens
wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in de
gemeentelijke bevolkingsregisters;
 Personen die vroeger in het gemeentelijke bevolkingsregister waren ingeschreven, doch door
het OCMW in een instelling buiten de gemeente werden geplaatst;
 Personen die bijna heel hun leven of gedurende een periode van meer dan 30 jaar voorafgaand
aan hun laatste verblijf in het gemeentelijk bevolkingsregister waren ingeschreven, doch
omwille van ouderdom of ziekte bij één van hun kinderen of in een RVT buiten de gemeente
zijn ingeschreven.
De tarieven gelden per perceel of nis. Er kunnen maximum 2 stoffelijke overschotten per perceel of
nis begraven worden.
De concessies worden door het gemeentebestuur aangeduid en zijn niet vrij te kiezen.
Artikel 2
Voor het hernieuwen van concessies voor een periode van minder dan 20 jaar ten gevolge van een
bijbegraving of bijzetting wordt het verschuldigde concessietarief vastgesteld in verhouding tot het
aantal volle jaren, waarmee de oorspronkelijke concessietermijn wordt verlengd. Indien dit bedrag niet
wordt betaald, worden de belanghebbenden geacht af te zien van het recht op verlenging.
Artikel 3
Van 01.03.2020 tot en met 31.12.2025 een retributie van 40 euro te heffen op het afleveren van
afdekplaten voor een columbarium of een urnenveld (bovenop de doorrekening van de reële kostprijs
van de afdekplaten), een retributie van 25 euro te heffen op het aanbrengen van een naamplaatje op de
herdenkingszuil aan de strooiweide en een retributie te heffen op de verstrooiing van stoffelijke
overschotten van niet-inwoners ten bedrage van 150 euro op weekdagen en 200 euro op
weekenddagen.
Artikel 4
De hogervermelde tarieven moeten na ontvangst van een factuur betaald worden op de rekening van
de gemeente of contant in handen van de financieel directeur of zijn aangestelde . Bij gebrek aan
betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat betreft het
betwiste gedeelte. De invordering van het niet - betwiste gedeelte zal door middel van een
dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur, geschieden.
Artikel 5
Voortaan de vaststelling van deze retributiebedragen en van de wijze van inning te delegeren naar het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 maart 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.

Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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