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Retributiereglement op grafconcessies en columbariumnissen

OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met ingang vanaf 1 januari
2019;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 73310100/002000;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/1 betreffende budgetonderrichtingen;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 houdende de gemeentelijke begraafplaatsen, inzonderheid op artikel
6, lid 2;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 30 juni 2005 houdende ‘huishoudelijk reglement op de
gemeentelijke begraafplaatsen’ en ‘Politieverordening op de gemeentelijke begraafplaatsen’;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 mei 1986 waarbij de toekenning van de grafconcessies
werd gedelegeerd aan het College van Burgemeester en Schepenen en waarbij de prijs per vierkante
meter werd bepaald op € 125,00;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2007 waarbij de retributie op grafconcessies
en columbariumnissen wordt bepaald;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /AANSLAGJAAR
Dit retributiereglement is van toepassing op aanslagjaar 2019, zijnde het kalenderjaar 2019 waarin de
retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie op grafconcessies en columbariumnissen. Een
grafconcessie kan worden toegestaan op de kerkhoven van Kortenaken, Waanrode en op de nieuwe
begraafplaats van Hoeleden. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter
beschouwd.
ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de persoon die de concessie of columbariumnis aanvraagt.
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Retributiereglement op grafconcessies en columbariumnissen
ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEVEN
De retributie voor een grafconcessie wordt vastgesteld op:
-

-

-

€ 125,00 per vierkante meter voor de graven van overledenen die ingeschreven waren in het
bevolkingsregister van de gemeente Kortenaken of van overledenen wier echtgenoot/
echtgenote in het bevolkingsregister van de gemeente Kortenaken was ingeschreven.
€ 125,00 per vierkante meter voor de graven van overledenen die als ze voorheen woonachtig
waren in Kortenaken, maar om redenen van ouderdom en / of gezondheid hun
hoofdverblijfplaats elders dienden te plaatsen en toch (via hun nabestaanden) de wens
uitdrukken om na het overlijden in Kortenaken de laatste rustplaats te krijgen.
€ 620,00 per vierkante meter voor de graven van de andere overledenen.

De retributie voor een columbariumnis wordt vastgesteld op:
-

-

-

€ 350,00 per columbariumnis voor de overledenen die ingeschreven waren in het
bevolkingsregister van de gemeente Kortenaken of van overledenen wier
echtgenoot/echtgenote in het bevolkingsregister van de gemeente Kortenaken was
ingeschreven.
€ 350,00 per columbariumnis voor de overledenen die als ze voorheen woonachtig waren in
Kortenaken, maar om redenen van ouderdom en / of gezondheid hun hoofdverblijfplaats elders
dienden te plaatsen en toch (via hun nabestaanden) de wens uitdrukken om na het overlijden
in Kortenaken de laatste rustplaats te krijgen.
€ 620,00 per columbariumnis voor de andere overledenen.

ARTIKEL 5 /DUUR
Alle grafconcessies worden verleend voor een duur van dertig jaar.
ARTIKEL 6 /BETAALW IJZE
De retributie wordt betaald doormiddel van een overschrijvingsformulier dat wordt toegestuurd door de
financiële dienst na goedkeuring van de aanvraag door het College van Burgemeester en Schepenen.
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De betaaltermijn wordt vermeld op het overschrijvingsformulier.
ARTIKEL 8 /W IJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 30
augustus 2018.
ARTIKEL 9 /BEKENDMAKING
Dit retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het
lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur
worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de
politiezones en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/beleidbestuur/notulen-en-reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de gemeenteraad
aangenomen werd.
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ARTIKEL 10 /INW ERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze retributie.
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