Gemeente
STEENOKKERZEEL

Provincie
VLAAMS-BRABANT

Tegenwoordig MM. Servranckx -------------------------------------------------------------------------------------- burgemeester-voorzitter;
Verhaeren, Van Damme, Trostmann, Luypaert en Cauwenberghs --------------------------------------------------------- schepenen;
Dewinter, Verhaeghe, Mombaerts, Van Eylen, Goderis, Ryon, Aenspeck, Laureys, Marchand, Verslyppe, Berckmans,
Maes, Van hoof, Wouters en Moysons ----------------------------------------------------------------------------------------------- raadsleden;
en Abeloos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gemeentesecretaris.

XX. RETRIBUTIES VOOR DE BEGRAAFPLAATSCONCESSIES. (484.688)
De gemeenteraad
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, inzonder artikel
8;
Gelet op zijn beslissing, d.d. 13 december 2007, houdende vaststelling van het reglement op
de gemeentelijke kerkhoven;
Gelet op de daarin voorziene mogelijkheden tot het verlenen van een begraafplaatsconcessie;
Gelet op de kostprijs van de door de gemeente aan te kopen en te plaatsen grafzerken en/of
columbariumnissen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
BESLIST:
Artikel 1. De retributie voor de grafconcessies, die voor de eerste maal worden verleend, wordt
vastgesteld als volgt :
a) € 125,00 : voor 20 jaar voor de niet door de gemeente aangekochte en geplaatste grafzerken.
b) € 625,00 : voor 20 jaar voor de door de gemeente aangekochte en geplaatste grafzerken of
voor plaatsing in een columbariumnis (begraafplaats + urneveld).
c) € 750,00 : voor 30 jaar voor grondconcessie in grafkelder aangekocht en geplaatst door
nabestaanden.
d) € 750,00 : voor 30 jaar voor de plaatsing in een columbariumnis.
e) € 1.500,00 : voor 30 jaar voor grondconcessie in grafkelder + grafzerk , beiden aangekocht en
geplaatst door de gemeente (begraafplaats + urneveld).
Art. 2. Voor overledenen vreemd aan de gemeente wordt alleen een grafconcessie toegestaan vermeld
onder artikel 1/c, 1/d en 1/e en wordt het tarief verdubbeld.
Art. 3. De begunstigde ambtenaren van supranationale instellingen en hun gezinsleden, die hun
werkelijke verblijfplaats in de gemeente hebben, worden gelijkgesteld met de personen die ingeschreven
zijn in de gemeentelijke registers.
Het bewijs van verblijf en de duur ervan dient door de aanvrager geleverd te worden.
Art. 4. De retributie wordt bij de gemeentesecretaris of zijn vertegenwoordiger gedeponeerd bij het
indienen van de aanvraag en is verworven bij de betekening van de beslissing door de gemeente aan de
aanvrager.
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