Provincie
Limburg

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van : 24 februari 2005
Arrondissement
Hasselt
Aanwezig:
Jos Beuls, burgemeester-voorzitter;
Mannus Hermans, Veerle Remans, Mathieu Meuwissen, Marina Seurs, schepenen;
Gemeente
Raymond Thijs, Hendrik Vanherf, Dirk Smits, Matty Coninx, Rozette Reyskens, Angèle
Zutendaal
Korolyk-Flere, Hubert Bobbaers, Sandra Stulens, Marcella Herremans-Bijnens, Rita
Indestege, Wim Lenaers, Lidia Schrijvers gemeenteraadsleden enMarc Vanhengel,
gemeentesecretaris
Afwezig wegens ziekte: verontschuldigd Mathieu Meuwissen, schepen.

Vaststelling retributiereglement op begraving, asverstrooiing, bijzetting op het urnenveld of
columbarium
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, eerste lid;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaams Gewest, van het toezicht
op de gemeenten;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wetten
van 4 juli 1973, 10 januari 1980, 28 december1989, 20 september 1998 en 8 februari 2001;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer
van begraafplaatsen en crematoria;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;
Gelet op het gemeentelijke reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaats;
Na beraadslaging met éénparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1
Vanaf heden worden volgende retributies aangerekend bij begraving, asverstrooiing of bijzettingen op
het urneveld of columbarium:
a)
•
•
•
•

personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen
maar die in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Zutendaal zijn ingeschreven,
personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden
aangetroffen maar die in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Zutendaal zijn
ingeschreven,
personen die, onverschillig hun woonplaats, een concessie hebben voor een graf, urnekelder
of nis in het columbarium,
personen die op het ogenblik van overlijden niet in het bevolkings- of vreemdelingenregister
ingeschreven zijn , doch voordien meer dan 25 jaar ingeschreven waren in de gemeente.

1. begraving van veraste of niet veraste stoffelijke overschotten, bijzetting in het
columbarium en asverstrooiing op de strooiweide: gratis
2. de opmaak en het plaatsen van een naamplaatje op het gedenkmonument van de
strooiweide: € 60
3. een concessie van een graf- of urnekelder, een columbariumnis: € 400
4. een grafkelder voor 2 lijkkisten: €500
5. een grafkelder voor 3 lijkkisten: € 900
6. een urnekelder voor 4 urnen: € 250
7. een columbariumnis voor 2 urnen: € 300
8. een columbariumnis voor 3 urnen: € 350
de
9. openen en sluiten vanaf de 2 bijzetting in een graf- of urnekelder of columbariumnis:
€ 75
10. bijzetting in een vroegere concessie in volle grond: € 100
b) anderen
.
1. een concessie van een graf- of urnekelder, een columbariumnis: € 800
2. een grafkelder voor 2 lijkkisten: € 1000
3. een grafkelder voor 3 lijkkisten: € 1800
4. een urnekelder voor 4 urnen: € 500
5. een columbariumnis voor 2 urnen: € 600
6. een columbariumnis voor 3 urnen: € 700
de
7. openen en sluiten vanaf de 2 bijzetting in een graf- of urnekelder of columbariumnis:
€ 150
8. bijzetting in een vroegere concessie in volle grond: € 200
Artikel 2
De concessie zal slecht mogen gebruikt worden na vereffening van de verschuldigde bedragen in
handen van de ontvanger van de gemeente.
Artikel 3
Onderhavig besluit vervangt het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 1998 en van 22 maart
2001 en wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
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