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Zitting van dinsdag 17 december 2O19

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter

Eddy Bevers, burgemeester

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd: Thierry Serrien, raadslid

15 7. RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE
BEGRAAFPLAATSEN

Aanleiding

De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op
31 december 20t9. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de
aanslagjaren 2O2O tot en met 2025.

Juridische grond, toepasselijke regelgeving

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2077, artikel 40 S3 en 4I, t4o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel L7O $4;
Decreet van 16 januari 2OO4 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Het reglement van de gemeentelijke begraafplaatsen, goedgekeurd door de gemeenteraad
van 23 mei 2Ot7;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

De hoeveelheid plaats op onze begraafplaatsen is beperkt. In 2017 is het masterplan van de
herinrichting van de begraafplaatsen goedgekeurd, waar ook plaats zou worden ingenomen door de
meer esthetische aspecten van een moderne en bijdetijdse begraafplaats, die kan voldoen aaí de
noden van de huidige maatschappij, waar afscheid nemen een steeds menselijker aangelegenheid
wordt.

Het bevestigen van de strooimuurplaatjes aan de herdenkingszuiÍ of -muur wordt uitgevoerd door
het gemeentepersoneel om de eenvormigheid te waarborgen. De aanmaak ervan gebeurt extern.
Dit brengt kosten met zich mee en het is aangewezen hiervoor een retributie in rekening te
brengen.

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
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De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie.

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bêvers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, AIain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyclg Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Met ingang van l januari 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt ten
behoeve van de gemeente, een retributie gevestigd op gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 2: Tarieven

De retributie wordt vastgesteld als volgt

Concessies:
- niet-geconcedeerd(e) grond, columbariumnis of urnengraf voor de duur van 10 jaar: gratis,

dekplaten columbariumnis: € 100,00 - dekplaten urnenveld: € 200,00
- concessie kinderperk voor de duur van 25 jaar: gratis
- concessie oudstrijder voor de duur van 25 jaar: gratis
- de grondconcessies voor een duur van 25 jaar: € 1.000,00
- de concessies van een urnenveld voor een duur van 25 jaar: € 1.250,00 (dekplaat

inbegrepen)
- de concessies in het columbarium voor een duur van 25 jaar: € 1.000,00 (dekplaat

inbegrepen)
- de hernieuwing van een bestaande concessie: dit tarief wordt vastgesteld aan de

voorwaarden die gelden op het ogenblik van delof hernieuwing van de bestaande concessie

Strooimuurplaatjes: € 50,00

Ontgravingen uit columbarium/urnenveld: € 250,00

Asverstrooiing voor inwoners Willebroek: gratis

Artikel 3: Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
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Artikel 4: Wijze van invordering en betalingstermijn

De factuur wordt opgesteld na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en
moet betaald worden binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur.

Artikel 5: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 20L7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reQlement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2077 en
latere wijzigingen-

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter

donde

Ha ndteken i ng CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester

Voor eensluidend uittreksel :

ber 2019
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