GEMEENTE GRIMBERGEN.
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 20 DECEMBER 2007
ONDERWERP:

Retributiereglement voor de concessies op de
gemeentelijke begraafplaats en voor de
levering en plaatsing van een grafkelder en
columbariumnis. Dienstjaren 2008-2013.

Artikel 1 - grondslag
Voor de dienstjaren 2008 tot 2013 wordt ten voordele van de gemeente
een retributie ingevoerd voor de concessies op de gemeentelijke
begraafplaats en voor de levering en plaatsing van een grafkelder en
columbariumnis.
Artikel 2 Graf-, columbarium- en urneveldconcessies
Voor de bijzetting van inwoners van de gemeente Grimbergen in een
concessie moeten volgende bedragen betaald worden:
- € 500 voor een periode van 20 jaar in een concessie voor 1
persoon.
- € 750 voor een periode van 25 jaar in een concessie voor 2
personen
- € 750 voor een periode van 25 jaar in een concessie voor 3
personen
Naar aanleiding van een reeds nominatief toegekende, doch niet
betaalde bijbegraving/bijzetting kan, voor wat de dubbele of
drievoudige concessies betreft, de concessie hernieuwd worden met
een nieuwe periode van 25 jaar.
In geval van hernieuwing van de concessie, al dan niet met
bijzetting, voor het verstrijken ervan, wordt de retributie berekend
rekening houdend met het nog te lopen aantal jaren in de bestaande
concessie.
De vereiste retributie bedraagt:(aantal jaren van de nieuwe
concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdt:
totaal aantal jaren van de nieuwe concessietermijn) x retributie die
bij de totale termijn van de concessie hoort.
Artikel 3
De tarieven vermeld onder artikel 2 zijn eveneens toepasselijk:
- voor personen die gedurende minstens 25 jaar in het
bevolkingsregister- of vreemdelingenregister waren ingeschreven en
die ten hoogste gedurende 5 jaar niet langer ingeschreven zijn in
deze registers;
- personen die in de bevolkingsregisters waren ingeschreven maar die
werden overgebracht naar een rust- of herstellingsoord ten gevolge
waarvan zij niet langer ingeschreven zijn in bovenvermelde
registers;
De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden
voorgelegd.

Artikel 4
Behoudens voor de personen opgesomd in artikel 3, wordt het bedrag
van de in artikel 2 opgenomen tarieven verdrievoudigd wanneer het
een persoon betreft die niet is ingeschreven in de gemeentelijke
bevolkings- of vreemdelingenregisters.
Artikel 5
Personen die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van
inschrijving in de gemeentelijke registers en die werkelijk in de
gemeente verblijven worden voor de toepassing van onderhavig
reglement gelijkgesteld met de personen die ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters. Het bewijs van verblijf in de gemeente moet
voorgelegd worden.
Artikel 6
De concessies kunnen slechts aangekocht worden vanaf het overlijden
van de eerste persoon die in een concessie zal begraven worden.
Gemengde concessies, zijnde concessies waarin op datum van het
overlijden van de eerste persoon zowel personen onderworpen aan het
gewone als aan het drievoudig tarief zijn opgenomen, worden voor
wat betreft de hernieuwingen zonder bijzetting alsook voor
verlengingen onderworpen aan het gewone tarief. Wanneer een
hernieuwing aangevraagd wordt naar aanleiding van de bijbegraving
van een persoon die onderworpen is aan het drievoudig tarief alsook
wanneer de eerste persoon een persoon betreft die onderworpen is aan
dit tarief, geldt het drievoudig tarief.
Artikel 7
De retributie verschuldigd voor het leveren en plaatsen van
grafkelder door de zorgen van de gemeente bedraagt:
- voor 2 lijken € 450,00;
- voor 3 lijken € 650,00.

een

De retributie verschuldigd voor het leveren en plaatsen van een
urnenkelder bestemd voor de bijzetting van urnen op het
urnenveld door de zorgen van de gemeente bedraagt:
- voor 2 urnen € 250,00;
- voor 3 urnen € 250,00.
De retributie voor het leveren en plaatsen van een columbariumnis
door de zorgen van de gemeente bedraagt:
- voor 2 urnen € 250,00;
- voor 3 urnen € 275,00.
Voor een columbariumnis voor de plaatsing van 1 urne is geen
retributie verschuldigd.
Artikel 8
§ 1. De retributie zoals bedoeld in artikel 2 en artikel 7 van
onderhavig reglement dient betaald te worden op het moment van de
aanvraag van de concessie, respectievelijk de plaatsing en levering
van de grafkelder/urnekelder en columbariumnis.
De concessie, zoals bedoeld in artikel 2, is pas definitief na
betaling.

De plaatsing en levering van de grafkelder/urnekelder en
columbariumnis, zoals bedoeld in artikel 7, zal tevens gebeuren na
betaling van de retributie.
De retributie dient contant betaald te worden op het rekeningnummer
van de gemeente.
Artikel 9
In geval van geen of laattijdige betaling van de retributie, zullen
de administratieve en/of deurwaarderskosten worden verhaald op de
aanvrager.

