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Afwezig:

12. FIN - Retributie betreffende de tarieven op de stedelijke begraafplaats - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

De wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging dd. 20 juli 1971 en latere wijzigingen.

Het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16 januari 2004 en latere wijzigingen.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie, inrichting en beheer van de 
begraafplaatsen en crematoria dd. 14 mei 2004 en latere wijzigingen.

De gemeenteraadsbeslissing dd. 26 februari 2018 aangaande de retributie betreffende de tarieven van de 
stedelijke begraafplaats.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 oktober 2022 waarbij goedkeuring 
werd verleend aan de wijziging met betrekking tot de grafconcessies.

Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging dd. 29 maart 2021.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Op de gemeenteraad van 29 maart 2021 werd een nieuw huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen 
van de stad goedgekeurd. Daarin werden enkele beleidsbeslissingen genomen die een weerslag hebben op 
het retributiereglement. 

Het huidige retributiereglement dateert van 2018 waardoor een actualisatie aangewezen is.

De wijzigingen aan het retributiereglement kaderen binnen een goed beheer van de begraafplaatsen en 
omvatten volgende voorstellen :

- Actualisatie van de kostprijs van een urnenkelder van 370,00 EUR naar 600,00 EUR
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- Tarief bijzetting in een eeuwigdurend graf verhogen om bijzettingen buiten perceelsgrootte te 
voorkomen : van 175,00 EUR naar 460,00 EUR

- Actualisatie van de kostprijs voor een grafsteen op een urnenveldgraf en urnenkelder, 
respectievelijk van 270,00 EUR naar 395,00 EUR en van 355,00 EUR naar 510,00 EUR.

- Schrapping van mogelijkheid tot verlenging van niet-geconcedeerde graven.

Er wordt voorgesteld om de mogelijkheid om via het stadsbestuur een grafsteen aan te kunnen kopen voor 
een urnenveldgraf en urnenkelder te laten uitdoven. Administratief vergt dit heel wat tijd in vergelijking 
met de return voor het stadsbestuur.

In vergelijking met omliggende gemeenten zijn de tarieven voor de grafconcessies correct. Hierdoor 
wordt geen algemene verhoging voor een concessie voorgesteld.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 7060999 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BEVOLK 0990-00  € 44.085,93

Algemene rekening: 7050005 Naamplaatjes kerkhoven

GBB-BEVOLK 0990-00  € 9.265,00

Algemene rekening: 7020999 Opbrengsten uit andere prestaties

GBB-BEVOLK 0990-00  € 1.350,00

Algemene rekening: 6159999 Overige exploitatiekosten

GBB-BEVOLK 0990-00  € 7.227,80

Communicatie

Financiële dienst zorgt voor bekendmaking van het retributiereglement.

Besluit

Met 15 voor (9 Open VLD: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Sybille De Vos, Franka 
Bogaert, Tineke Van hooland, Bart Dossche, Julie Dossche, Murat Yurtay & Danny Lauweryns; 6 
CD&V: Lieven Cnudde, Christine Vandriessche, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Cindy 
Franssen & Mathieu Mas) en 9 tegen (5 Groen: Steven Bettens, Elisabeth Meuleman, Eric 
Meirhaeghe, Pieter Feys & Mathilde Haesaert; 3 NVA: Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke & 
Wim Dhont; 1 Vlaams Belang: Vincent Thomaes ) en 5 onthoudingen (3 Open VLD: Nathalie De 
Smet, Kurt Vandeputte & Robbin De Vos; 2 Vooruit: Dagmar Beernaert &André Vansteenbrugge)

Artikel 1. De bevoegdheid tot het verlenen van concessies op de stedelijke begraafplaats Pontstraat, wordt 
opgedragen aan het college van burgemeester en schepenen.

De term ‘concessies’ in dit reglement omvat zowel graf- als nisconcessies.
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Met ingang van bekendmaking van huidige gemeenteraadsbeslissing worden hiernagenoemde tarieven 
van toepassing.

Artikel 2. Er worden concessies toegestaan voor een termijn van 30 jaar. Deze concessies kunnen 
hernieuwd worden n.a.v. een bijzetting of op de vervaldatum van de concessie.

Artikel 3. Voor nieuwe concessies worden volgende tarieven toegepast : 

Grafconcessie (kist) enkelvoudig perceel – 30 jaar 
– in volle grond

460,00 EUR

Grafconcessie (urne) enkelvoudig perceel – 30 
jaar – in volle grond

460,00 EUR

Grafconcessie urnenveld dubbel perceel (max. 2 
personen) – 30 jaar – in een door de stad 
geplaatste urnenkelder

1.520,00 EUR (concessie 920,00 EUR – 
urnenkelder 600,00 EUR)

Nisconcessie enkelvoudig perceel – 30 jaar 460,00 EUR

Nisconcessie dubbel perceel – 30 jaar (= dubbele 
nis)

920,00 EUR

In de kostprijs voor de urnenkelder op de begraafplaats in de Pontstraat is het tweemaal openen van de 
grafkelder inbegrepen.

Conform het huishoudelijk reglement van de stad dd. 29 maart 2021 worden concessies toegestaan voor 
kelders voor zover voorradig. Bij opmaak van dit reglement zijn grafkelders reeds uitgeput.

Artikel 4. Een niet-geconcedeerd graf of columbariumnis op de begraafplaats in de Pontstraat wordt 
gedurende een periode van 10 jaar (wettelijke termijn) behouden.

Artikel 5. De verlenging van een bestaande concessie gebeurt op aanvraag van een belanghebbende :

- Eeuwigdurende concessie die ingevolge de wet van 20 juli 1971 omgezet werden in concessies 
van 50 jaar : gratis voor een nieuwe periode van 50 jaar (ingevolge wetgeving)

- Alle concessies vermeld in artikel 3 kunnen onbeperkt verlengd worden tegen 260,00 EUR per 
overledene voor een periode van 5 jaar.

De hernieuwing van de concessie dient aangevraagd te worden vóór de vervaldatum.

Wanneer bij het verstrijken van de oorspronkelijke concessieduur niemand of niet alle begunstigden 
werden bijgezet in de concessie, dan kan aan de concessiehouder/belanghebbende, op dezelfde plaats, een 
nieuwe concessie toegestaan worden gelijk aan de termijn die van toepassing is op de datum van de 
hernieuwing mits betaling van het op dat moment geldend retributietarief.

Wanneer een nieuwe concessie aangevraagd wordt ter vervanging van een oude concessie, wordt er geen 
rekening gehouden met de kostprijs van de oorspronkelijke concessie.

Artikel 6. De term ‘bijzetting’ omvat de plaatsing van een lijkkist of een asurne in een bestaande, nog niet 
volzette, geldige concessie.

Voor de concessies op de deelgemeenten geldt bovendien dat de plaats voorzien voor één lijkkist mag 
ingenomen worden door maximum drie asurnen. In grafkelders mogen geen asurnen tussen de plaatsen 
voorzien voor de lijkkisten geplaatst worden.

Het tarief voor de hernieuwing op aanvraag ten gevolge van een bijzetting wordt als volgt bepaald :

(P x BT)/OT, met een minimum van 75,00 EUR.

P : concessietarief op het ogenblik van de bijzetting

BT : bijkomende termijn waarmee de concessie verlengd wordt

OT : oorspronkelijke termijn van de concessie.

Voor de bijzetting in een concessie vergund voor de wet van 20 juli 1971 wordt een bijzettingstaks van 
460,00 EUR aangerekend. De einddatum van deze concessie wordt niet verlengd.
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Wanneer nog geen volledig jaar verstreken is sinds de vorige bijzetting wordt een bijzettingstaks van 
75,00 EUR aangerekend. De einddatum van deze concessie wordt niet verlengd.

Artikel 7. Er wordt een vergoeding gevraagd van 60,00 EUR voor het leveren en aanbrengen van de 
naamplaatjes van de personen van wie de as verstrooid werd op de asweide, alsook voor de naamplaatjes 
aan de columbarium nissen. De naamplaatjes worden via het stadsbestuur besteld en blijven gedurende 
een periode van 15 jaar behouden.

Artikel 8. De grafzerken voor het urnenveld kunnen worden besteld en geplaatst via het stadsbestuur voor 
zover voorradig:

Platte steen voor niet-geconcedeerde grond en 
concessies (behalve kelders)

Afmetingen 60 x 60 x 5 met gegraveerde naam + 
geboortejaar + overlijdensjaar van de overledene

395,00 EUR

Platte steen voor de grafkelders

Afmetingen 65 x 65 x 5 met de gegraveerde 
namen + geboortejaar + overlijdensjaar van beide 
personen van wie de asurne in de kelder dient 
bijgezet te worden

510,00 EUR

Artikel 9. Overeenkomstig het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging dd. 16 januari 2004, artikel 
21, vallen de kosten van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde geneesheer bij 
crematie, ten laste van de woonplaats van de overledene. Het tarief dat de aangestelde geneesheer te 
Oudenaarde mag aanrekenen wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld.

Artikel 10. Het bedrag van elke nieuwe concessie moet vóór de bijzetting gestort worden. Bij gebrek aan 
betaling in der minne zal de invordering gebeuren volgens de procedure voorgeschreven door artikel 94 
van het gemeentedecreet, of langs gerechtelijke weg.

Artikel 11. Voor het gebruik van de neutrale afscheidsruimte wordt een vergoeding van 60,00 EUR (excl. 
BTW) aangerekend. De inrichtingskosten vallen ten laste van de aanvrager. De toewijzing van het lokaal 
en voorwaarden voor het gebruik worden bepaald door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 12. De ontvangsten zullen geboekt worden onder jaarbudgetrekeningen 0990-00/7020005, 0990-
00/7020999, 0990-00/7060999.

Artikel 13. De gemeenteraadsbeslissing dd. 26 februari 2018 zal worden opgeheven bij het van kracht 
worden van huidige beslissing.

Artikel 14. Onderhavig reglement treedt in voege na bekendmaking en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN

NAMENS DE RAAD

De algemeen directeur, De voorzitter, 

Bart Baele Lieven Cnudde

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,
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