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BESLISSING AGENDAPUNT NR. 7 
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S. CALLEWAERT, raadslid - voorzitter 

M. FOURNIER - burgemeester 
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K. DEBUCK, R. NUYTTEN, C. LECOINTRE, B. BOGAERT, C. GARREYN, T. PORTE, P. MINGELS, C. DEMAN, H. PONNET, S. 

PRINGELS, J. VANLANGENDONCK, V. DUMORTIER, A. DECALUWE, A. DECLERCQ, F. ELGERS, F. HABBAZ, K. 

VANDECASTEELE, J. JANSSENS, E. VANTHOURNOUT, P. BILLE, N. DE CLERCQ  - raadsleden 

E. ALGOET, stadssecretaris - secretaris 

niet aanwezig V. BREYE 

FINANCIËN - gemeentebelastingen BRON AB 

DOSSIER NR. 7 

RETRIBUTIE VOOR DE GRAFCONCESSIES, VOOR HET PLAATSEN VAN NAAM-

PLAATJES OP DE GEDENKZUILEN EN VOOR HET PLAATSEN VAN VLINDERS AAN DE 

VLINDERBOOM. VASTSTELLING. WIJZIGING. 

De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 

 

Gelet op artikel 170, § 4 eerste lid van de Grondwet; 

 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 en 43; 

 

Gelet op het decreet dd. 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en wijzigingen (B.S. 

10 februari 2004) en de diverse wijzigingen; 

 

Gelet op de bepalingen in de Algemene Politieverordening zoals goedgekeurd in gemeenteraadsbeslissing dd. 

11.06.2012, en de latere wijzigingen; 

 

Gelet op zijn voorgaande beslissing van 28 november 2016; 

 

Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen in vergadering van 4 mei 2015 de herinrichting 

van de begraafplaats Dadizelestraat Menen goedkeurde, in het bijzonder de nieuwe aanleg van een kinderperk, 

alsook de aanleg van een vlinderweide, en de constructie van een vlinderboom; 

 

Overwegende dat foetussen (tot maximum 24 weken oud) een geschikte rustplaats krijgen rond een nieuw te 

bouwen vlinderboom; 

 

Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om aan die boom een metalen vlinder te hangen ter nagedachtenis 

(al of niet met naam- en datumvermelding); 

 

Overwegende dat het prijsverschil voor de verlenging tussen de concessies van 30 en 50 jaar niet 

verhoudingsgewijs zijn; 

 

Overwegende tegemoet te komen aan de vraag van de burger om een keuze te hebben, indien ze hun concessie 

moeten vernieuwen; 

 

Overwegende als de burger kiest voor de verlenging van de concessie te halveren, hetzij 15 jaar, hetzij 25 jaar, 

de prijs van de concessie ook te halveren; 

 

Overwegende dat de retributie een billijke vergoeding is voor de door de gemeente geleverde diensten; 

Overwegende dat de opbrengst van deze retributie onmisbaar is tot het behouden van het evenwicht in het 

budget; 

 



Gelet op het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo en op het getuigschrift van 

ruchtbaarheid; 

 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 16 januari 2017; 

 

VASTGESTELD   EENPARIG 30  JA     NEEN     ONTHOUDING(EN) 

       

ARTIKEL 1 

De vergoeding voor een grafconcessie van een inwoner, in volle grond voor de duur van dertig jaar wordt 

vastgesteld op 450,00 euro. Deze vergoeding geldt voor 1 of 2 personen. 

De vergoeding voor een grafconcessie van een niet-inwoner, in volle grond voor de duur van dertig jaar 

wordt vastgesteld op 675,00 euro. Deze vergoeding geldt voor 1 of 2 personen.

 

 

 

ARTIKEL 2 

De vergoeding voor een grafconcessie van een inwoner, in een grafkelder voor de duur van vijftig jaar wordt 

vastgesteld op 750,00 euro. Deze vergoeding geldt voor 1 of 2 personen. 

De vergoeding voor een grafconcessie van een niet-inwoner, in een grafkelder voor de duur van vijftig jaar 

wordt vastgesteld op 1.125,00 euro. Deze vergoeding geldt voor 1 of 2 personen. 

 

Mits betaling van een bijkomstige supplementaire vergoeding van 150,00 euro (= verschil tussen concessie van 

2 naar 3 personen) kan in een bestaande grafkelder van 2 personen één urne worden bijgezet. 

 

 

 

ARTIKEL 3 

De vergoeding voor een grafconcessie van een inwoner, in een grafkelder voor de duur van vijftig jaar wordt 

vastgesteld op 1.125,00 euro, geldend voor 3 personen. 

 

De vergoeding voor een grafconcessie van een niet-inwoner, in een grafkelder voor de duur van vijftig jaar 

wordt vastgesteld op 1.687,00 euro, geldend voor 3 personen. 

 

Mits betaling van een bijkomstige supplementaire vergoeding van 150,00 euro (= verschil tussen concessie van 

3 naar 4 personen) kan in een bestaande grafkelder van 3 personen één urne worden bijgezet. 

 

 

 

ARTIKEL 4 

De vergoeding van een grafconcessie voor het bijzetten van een asurn in het columbarium en in een urnekelder, 

wordt vastgesteld op: 

 

 

voor inwoners:  

 

 

 450,00 euro voor de duur van 30 jaar voor max. 2 personen 

 675,00 euro voor de duur van 30 jaar voor max. 3 personen 

 750,00 euro voor de duur van 50 jaar voor max. 2 personen 

 1.125,00 euro voor de duur van 50 jaar voor max. 3 personen 

 

 

voor niet-inwoners:  

 

 



 675,00 euro voor de duur van 30 jaar voor max. 2 personen 

 1.012,00 euro voor de duur van 30 jaar voor max. 3 personen 

 1.125,00 euro voor de duur van 50 jaar voor max. 2 personen 

 1.687,00 euro voor de duur van 50 jaar voor max. 3 personen 

 

 

 

ARTIKEL 5 

De vergoeding voor de hernieuwde grafconcessies, toegestaan na de inwerkingtreding van het decreet van 16 

januari 2004, wordt als volgt samengesteld: 

 

 

voor inwoners:  

 

 

 225,00 euro voor 15 jaar voor max. 2 personen 

 337,00 euro voor 15 jaar voor max. 3 personen 

 375,00 euro voor 25 jaar voor max. 2 personen 

 562,00 euro voor 25 jaar voor max. 3 personen 

 450,00 euro voor 30 jaar voor max. 2 personen 

 675,00 euro voor 30 jaar voor max. 3 personen 

 750,00 euro voor 50 jaar voor max. 2 personen 

 1.125,00 euro voor 50 jaar voor max. 3 personen 

 

 

voor niet-inwoners:  

 

 

 337,00 euro voor 15 jaar voor max. 2 personen 

 506,00 euro voor 15 jaar voor max. 3 personen 

 562,00 euro voor 25 jaar voor max. 2 personen 

 844,00 euro voor 25 jaar voor max. 3 personen 

 675,00 euro voor 30 jaar voor max. 2 personen 

 1.012,00 euro voor 30 jaar voor max. 3 personen 

 1.125,00 euro voor 50 jaar voor max. 2 personen 

 1.687,00 euro voor 50 jaar voor max. 3 personen 

 

 

 

ARTIKEL 6 

 De vergoeding voor een grafconcessie (op basis van artikel 1 tot en met 4) van een oud-strijder en zijn 

echtgenote(n) dient niet te worden betaald. 

 Overleden inwoners hebben het recht om begraven te worden in niet-geconcedeerde grond (= volle 

grond voor 10 jaar). 

 De nabestaanden hebben de keuze om na het verstrijken van die 10 jaar een concessie voor 30 of 50 

jaar aan te kopen of om dit graf te laten verwijderen. 

 Niet-inwoners hebben het recht om een concessie aan te kopen voor 30 of 50 jaar. 

 

 

 

ARTIKEL 7 

De vergoeding voor het plaatsen van een naamplaatje op de zuilen van de stedelijke begraafplaatsen, zoals 

voorzien in de Algemene Politieverordening wordt vastgesteld op 100,00 euro per naamplaatje voor een 

periode van 10 jaar. 

Na het verstrijken van die 10 jaar kan het naamplaatje telkens hernieuwd worden voor dezelfde duur mits 

betaling van telkens 100,00 euro. Een concessie aankopen van 30 of 50 jaar kan NIET. 

 

 



ARTIKEL 8 

De vergoeding voor het plaatsen van een vlinder op de vlinderboom zoals voorzien in de Algemene 

Politieverordening, wordt vastgesteld op nul euro voor een inwoner van Menen en op 50,00 euro voor een 

niet-inwoner van Menen per vlinder voor een periode van 10 jaar. 

De vergoeding voor de vlinder (+ het etsen van de naam en datum) wordt vastgesteld op 50,00 euro. 

 

 

 

ARTIKEL 9 

De vorige belastingverordening dd. 28 november 2016 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het 

huidig reglement, dit is vanaf 1 februari 2017 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 

van het Gemeentedecreet door bekendmaking op de website en door inschrijving in het gemeentelijk register 

der bekendmakingen. 

 

 

 

ARTIKEL 10 

Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden. 

 

 

Zo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 30 januari 2017. 

 

namens de Gemeenteraad 

de secretaris de voorzitter 

get. E. ALGOET get. S. CALLEWAERT 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

de stadssecretaris de voorzitter 
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