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Retributiereglement begraafplaatsen - 1.713.551.4

Samenstelling
Aanwezig
de heer Carl De Bie, voorzitter gemeenteraad; de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan
Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen; de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Sarah
Wouters, schepen; de heer Eddy Gorris, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem, schepen; mevrouw
Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer Jan Baestaens, raadslid; de heer Nand Blauwens, raadslid; de
heer Tim Teurfs, raadslid; de heer Frans Poortmans, raadslid; de heer Luc Van den Bulck, raadslid;
de heer Eric Verbist, raadslid; de heer Carl Verelst, raadslid; de heer Michel Van Dyck, raadslid;
mevrouw Bernadette De Cat, raadslid; de heer Kurt Vets, raadslid; de heer Sebastiaan Marien,
raadslid; de heer Willy Anthonis, raadslid; mevrouw Tamara Ceuppens, raadslid; de heer Dirk Van
Noten, raadslid; de heer Jan De Haes, raadslid; mevrouw Ann Van den Meutter, raadslid; mevrouw
Karen Michiels, raadslid; mevrouw Elke Laureys, raadslid; de heer Bart Van Asten, raadslid; de heer
Thomas Van Hoof, raadslid; de heer Sven Lambrechts, raadslid; mevrouw Hilde Cools, raadslid; de
heer Theo Van Thielen, raadslid; de heer Marcel Van Hoof, raadslid; de heer Hans Welters,
algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Wim Van den Bruel, raadslid; mevrouw Nathalie Heremans, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente Heist-op-den-Berg zet aanzienlijke middelen in voor het onderhoud en het inrichten
van de 11 kerkhoven. Dit wordt deels gefinancierd door opbrengsten uit de opgelegde retributies.
Een gewoon graf zonder concessie blijft 20 jaar behouden. Concessies worden toegekend voor 40
jaar en kunnen nog hernieuwd worden voor een periode van 10 jaar. Om ervoor te zorgen dat er in
de toekomst nog voldoende plaats voor nieuwe begravingen op de gemeentelijke kerkhoven
overblijft, is het nodig om een kost aan te rekenen voor concessiegraven gezien deze graven
minstens 40 jaar behouden blijven.
Argumentatie
De inwoners van de gemeente Heist-op-den-Berg hebben tijdens hun leven reeds bijgedragen tot de
betaling van de begraafplaatsen door de betaling van de aanvullende personenbelasting. Zij krijgen
een verminderd tarief bij het nemen van een concessie.
Het verlies van een kind is een traumatische ervaring. Het is aangewezen om bij het overlijden van
een kind tot 12 jaar gratis een concessie te verlenen.
Er bestaat de mogelijkheid om foetussen te begraven op een begraafplaats in Heist-op-den-Berg, op
een grasveld in het kinderpark, onder een vierkant arduinen plaatje met een gezandstraald
sterretje (12x12x2).
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Juridische grond
Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals tot op heden
gewijzigd
Het gemeentelijke huishoudelijke reglement op begraafplaatsen van 22 maart 2011, gewijzigd op 26
april 2011 en 15 mei 2012 en laatst gewijzigd op 16 december 2013
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §2 14° van het decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen
van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies
en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen.

Financiële informatie
Financiële informatie
De inkomsten worden verrekend op raming 00089 (retributie grafconcessies) voor de periode van
2020-2025.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
 30 stem(men) voor: Willy Anthonis; Tamara Ceuppens; Hilde Cools; Carl De Bie; Bernadette De
Cat; Jan De Haes; Patrick Feyaerts; David Geerts; Eddy Gorris; Sven Lambrechts; Elke Laureys;
Sebastiaan Marien; Karen Michiels; Jan Moons; Frans Poortmans; Tim Teurfs; Bart Van Asten;
Michel Van Dyck; Thomas Van Hoof; Dirk Van Noten; Kelly Van Tendeloo; Theo Van Thielen; Luc
Van den Bulck; Ann Van den Meutter; Katleen Vantyghem; Eric Verbist; Carl Verelst; Kurt Vets;
Luc Vleugels; Sarah Wouters
 3 onthouding(en): Jan Baestaens; Nand Blauwens; Marcel Van Hoof

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 voor de inwoners van de
gemeente Heist-op-den-Berg en gelijkgestelden de volgende tarieven op de concessies van de
begraafplaatsen vast:
 concessie (perceel grond/nis columbarium/urne urnenveld) per persoon: 555 euro (duur:
40 jaar)
 concessies voor kinderen tot 12 jaar zijn gratis
 hernieuwing van een concessie: 250 euro (duur: 10 jaar).
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 voor niet-inwoners van de
gemeente Heist-op-den-Berg de hiernavolgende tarieven op de concessies van begraafplaatsen vast:
 concessie (perceel grond/nis columbarium/urne urnenveld) per persoon: 1.055 euro (duur:
40 jaar)
 concessies voor kinderen tot 12 jaar zijn gratis
 hernieuwing van een concessie: 750 euro (duur: 10 jaar).
Artikel 3
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De gemeenteraad besluit een tarief van 75 euro aan te rekenen voor de afgifte en het plaatsen van
een gedenkplaat voor een nis in het columbarium.
Voor de afgifte, het graveren en het plaatsen van een naamplaatje op de gedenkzuil van de
strooiweide wordt een tarief van 25 euro aangerekend.
De afgifte, het graveren en het plaatsen van een naamplaatje op de herdenkingszuil, na opruiming
van een graf, is gratis.
Artikel 4
De gemeenteraad besluit vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 voor het afleveren, het
graveren en het plaatsen van een vierkant arduinen plaatje met een gezandstraald sterretje
(12x12x2) in een grasveld op het kinderpark een tarief van 75 euro aan te rekenen. (prijs plaat: 30
euro, gezandstraald sterretje: 25 euro, graveren: 20 euro)
Artikel 5
De vastgestelde retributie is verschuldigd door de persoon die de concessie aanvraagt of hernieuwt
of het gedenkplaatje, naamplaatje of vierkant arduinen plaatje aanvraagt. De retributie moet
vooraf betaald worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs of moet per overschrijving betaald
worden binnen de 8 dagen na de aanvraag.
Artikel 6
De gemeenteraad verleent een vrijstelling van retributie voor de graf- en columbariumconcessies en
de plaatsing van een gedenk- of naamplaatje bepaald onder de artikelen 1, 2 en 3 aan oud-strijders
in het bezit van:
 een vuurkaart voor de strijders van de oorlog 1914-1918 of een kaart met opgave der
oorlogsdiensten voor strijders van de oorlog 1940-1945, afgeleverd door de bevoegde dienst
van het Ministerie van Landsverdediging
 een attest, afgeleverd door dezelfde dienst van het Ministerie van Landsverdediging,
waaruit blijkt dat betrokkene aan de voorwaarden voldeed om een kaart te bekomen.
Artikel 7
De gemeenteraad besluit dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de
goedkeuring van de principes, voorwaarden, procedure en raming voor verbintenissen die tot het
dagelijks bestuur behoren: het toestaan of wijzigen van begraafplaatsconcessies.
Artikel 8
Dit retributiereglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De voorzitter
(get.) Carl De Bie

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De voorzitter
Carl De Bie
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