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6. Retributie op grafconcessies, columbariumconcessie, urneveldgraven en
herdenkingsplaatsjes voor asverstrooiing 2021 – 2025
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door
de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door
een beslissing van hun raad;
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder
de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen;
Gelet op decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkverzorging en latere
wijzigingen; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie,
inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematorium en latere wijzingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2008 betreffende de vaststelling van de
duur van concessies op de begraafplaatsen; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25
februari 2013 betreffende het reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de retributie op
grafconcessies, columbariumconcessies, urneveldgraven en herdenkingsplaatjes voor
asverstrooiing 2020-2025;
Overwegende dat het voor een goed beheer van de begraafplaatsen verantwoord is dat
de gemeente zelf instaat voor de aanleg van de grafkelders;
Overwegende dat het billijk is de kostprijs hiervan te verrekenen in de concessieprijs;
Overwegende dat volgende elementen in de prijsberekening voor een herdenkingsplaatje
worden opgenomen:
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• herdenkingsplaatje
• graveerwerk
• plaatsing en onderhoud steen
• onderhoud plaatjes
• administratieve begeleiding en afhandeling
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Grafconcessies
Artikel 1 – Omschrijving
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 februari 2021 en eindigend op 31 december
2025 een retributie voor de grafconcessies die voor de eerste maal worden verleend of
hernieuwd worden.
Artikel 2 – Tarief van de retributie
De retributie wordt als volgt vastgesteld per perceel:
• 1.620,00 EUR voor de inwoners van de gemeente
• 2.110,00 EUR voor niet-inwoners.
Een concessie wordt verleend voor de duur van 50 jaar.
Het inwonertarief geldt voor de begraving van personen die in de gemeente wonen op het
ogenblik van overlijden of die er gedurende hun leven minstens 15 jaar gewoond hebben.
Het niet-inwonertarief wordt aangerekend aan niet-inwoners die een speciale band met de
gemeente kunnen aanhalen en door het college van burgemeester en schepenen gemachtigd
werden tot begraving in de gemeente alsook voor de personen die op het grondgebied van
de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen.
De hernieuwing van concessies worden toegestaan voor een duurtijd van 20 jaar mits betaling
van een retributie van 500,00 EUR per perceel.
In het kader van een ontgraving van een kerkhof op initiatief van de gemeente, kan een concessie
aangekocht worden voor de duurtijd van 20 jaar aan een tarief van 500,00 EUR per perceel.

Columbarium nissen en urneveldgraf
Artikel 3 – Omschrijving
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 februari 2021 en eindigend op 31
december 2025 een retributie voor het ter beschikking stellen van een columbarium nis en
urneveldgraf bij wijze van grafconcessie.
Artikel 4 – Tarief van de retributie
De retributie wordt als volgt vastgesteld per nis of urneveld:
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- 1.620,00 EUR voor de inwoners van de gemeente
- 2.110,00 EUR voor niet-inwoners.
Een concessie wordt verleend voor de duur van 50 jaar.
Het inwonertarief geldt voor de begraving van personen die in de gemeente wonen op het
ogenblik van overlijden of die er gedurende hun leven minstens 15 jaar gewoond hebben.
Het niet-inwonertarief wordt aangerekend aan niet-inwoners die een speciale band met de
gemeente kunnen aanhalen en door het college van burgemeester en schepenen gemachtigd
werden tot begraving in de gemeente alsook voor de personen die op het grondgebied van
de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen.
De retributie voor een hernieuwing van een geconcedeerde columbarium nis of urneveldgraf
voor een duurtijd van 20 jaar wordt vastgesteld op 500,00 EUR per nis of urneveld.
Herdenkingsplaatje as verstrooiing
Artikel 5 – Omschrijving
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 februari 2021 en eindigend op 31 december
2025 een retributie voor het graveren, plaatsen, onderhouden en het administratief begeleiden
en afhandelen van de plaatsing van een herdenkingsplaatje op de herdenkingsmuur voor as
verstrooiden volgens de bepalingen opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 25 februari
2013 betreffende het reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Artikel 6 – Tarief van de retributie
De retributie bedraagt 25,00 EUR.
Algemene bepalingen
Artikel 7 – Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 8 – Invordering
De retributie wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur. De betaling van de retributie gaat
vooraf aan de plaatsing van het herdenkingsplaatje. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de
retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Artikel 9 – Intrekking voorgaande retributiereglementen
Alle voorgaande retributiereglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven.
Samenvatting
De gemeenteraad keurt de retributie voor grafconcessies die voor de eerste maal worden
verleend voor de periode 2020 tot en met 2025 als volgt goed:
• 1.620,00 EUR voor de inwoners van de gemeente;
• 2.110,00 EUR voor niet-inwoners.
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De gemeenteraad keurt de retributie voor de verlenging van een grafconcessies voor de
periode 2020 tot en met 2025 als volgt goed: 500,00 EUR.
De gemeenteraad keurt de retributie voor het graveren, plaatsen, onderhouden en het
administratief begeleiden en afhandelen van de plaatsing van een herdenkingsplaatje op
de herdenkingsmuur voor asverstrooiden voor de periode 2020 tot en 2025 als volgt goed:
• 25,00 EUR voor de inwoners van de gemeente op het ogenblik van het overlijden of
de aanvraag;
• 40,00 EUR voor niet-inwoners.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
De algemeen directeur
get. Johan Smits

De voorzitter
get. Steven Michiels

Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 1 februari 2021
Ingevolge delegatiebesluit van 28 januari 2019

De algemeen directeur

Johan Smits

De burgemeester

Karin Derua
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Handtekening(en)
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