
 

 
   
 

  

 

 

 

Retributiereglement voor een concessie of hernieuwing van een concessie op de 
begraafplaatsen aanslagjaren 2023, 2024 en 2025. 
 
Artikel 1 
Ten voordele van de gemeente wordt een retributie ingevoerd voor het bekomen van een concessie voor het 
begraven van het stoffelijk overschot, voor een termijn van 20 jaar, of voor het bekomen van een hernieuwing 
van een concessie, voor een termijn van 20 jaar, waarvan het tarief als volgt wordt vastgesteld: 
 
 - gewone begraving in een kist in volle aarde/kelder: 500 euro per persoon 
 - begraving van een urne in volle aarde/kelder (naast een kist): 500 euro per persoon 
 - begraving van een urne in volle aarde/kelder op het urnenveld: 250 euro per persoon 
 - bijzetting van een urne in het columbarium: 200 euro per persoon 
 
Artikel 2 
De retributie wordt betaald door middel van storting op het rekeningnummer en binnen de termijn vermeld in 
het schrijven van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 3 
Deze retributies worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte 
gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de 
afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar 
waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was 
op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal 
wordt afgerond op de hogere halve euro. 
 
Artikel 4 
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het decreet 
lokaal bestuur van 22 december 2017.  
 
Artikel 5 
Deze bekendmaking wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, samen met het afschrift van dit 
reglement. 
 
Namens het gemeentebestuur, 
 
Anja Neels,        Walter Horemans 
De algemeen directeur      De voorzitter van de gemeenteraad 


		2022-12-21T08:38:43+0000


	

		2022-12-21T09:00:34+0000


	



