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RETRIBUT
TIE VOOR
R DE GRAF
FCONCESS
SIES EN VO
OOR HET PLAATSE N VAN NA
AAMPLAATJES
S OP DE GEDENKZU
G
UILEN
De Gemeennteraad van de
d stad Menen, vergaderrd volgens heet decreet en
n in openbarre zitting;
Gelet op arrtikel 170, § 4 eerste lid van
v de Gron dwet;
Gelet op dee bepalingen van de Nieu
uwe Gemeenntewet en heet Gemeente
edecreet;
Gelet op heet decreet dd.
d 16 januari 2004 betrreffende de begraafplaatssen en de lijjkbezorging en wijzigingeen
(B.S. 10 februari 2004) en
e de diverse
e wijzigingenn;
Gelet op dee bepalingen in het Algem
meen Politierreglement en
n de diverse aanvullingenn;
Gelet op zijjn voorgaand
de beslissing van 25 maarrt 2013;
Overwegennde dat de reetributie een billijke vergo
oeding is voo
or de door de
d gemeentee geleverde diensten;
d
Overwegennde dat de opbrengst
o
van
n deze belassting onmisbaar is tot he
et behoudenn van het eve
enwicht in het
h
budget;
Gelet op heet proces-verbaal van onderzoek de ccommodo ett incommodo en op het getuigschriftt van
ruchtbaarheeid;
Op voorsteel van het Co
ollege van Bu
urgemeester en Schepeneen;
VASTGE
ESTELD

EENPARIG

222 JA

N
7 NEEN

ONTHOUDING(EN)

22 JA
A-stemmen: C. BONTE--VANRAES, gemeenteraaad - voorzittter; M.
FOU
URNIER, burrgemeester; E. LUST, L. COPPENS,
C
G
G. VANRYCKEGHEM, M.
M
OGAERT, D.
SYSSSAUW, B. BO
D VANHOLME, T. VLAEEMINCK, sch
hepenen; K.
DEB
BUCK, R. NU
UYTTEN, C.. LECOINTR
RE, T. PORTEE, S. CALLEW
WAERT, C.
DEM
MAN, M. WA
AIGNEIN, J. VANLANGENDONCK
K, V. DUMOR
RTIER, D.
VAN
NDAMME, A
A. DECALUW
WE, E. BAEK
KELANDT, V
V. BREYE, raaadsleden;
7 NE
EEN-stemmeen: C. DEPO
OORTERE, O.
O DEBOEL, C. GARREY
YN, P.
MIN
NGELS, H. PO
ONNET, S. PRINGELS,
P
A.
A DECLERC
CQ, raadsleden.

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 900,00 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 1.350,00 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 asurne 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
900,00 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
1.350,00 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 :





450,00 euro voor 30 jaar voor max. 2 personen
675,00 euro voor 30 jaar voor max. 3 personen
900,00 euro voor 50 jaar voor max. 2 personen
1.125,00 euro voor 50 jaar voor max. 3 personen

voor niet-inwoners :






675,00 euro voor 30 jaar voor max. 2 personen
1.012,00 euro voor 30 jaar voor max. 3 personen
1.350,00 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 het algemeen politiereglement 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 vorige belastingverordening dd. 25 maart 2013 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het huidig
reglement, dit is vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
Gemeentedecreet.
ARTIKEL 9
Dit besluit wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud aan de hogere overheid overgemaakt.
Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013.
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