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Algemene financiering – retributie op de begraafplaatsconcessies.
aanwezig

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D’AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi
DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE
GRAEVE en Sofie VERMEULEN, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad 16 december 2013, houdende het heffen van een
retributie op de begraafplaatsconcessies;
Gelet op de artikelen 15bis §2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging en zijn wijzigingen;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; gewijzigd bij het
decreet van 10 november 2005 en bij het decreet van 18 april 2008 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer
van begraafplaatsen en crematoria; gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005 ;
Gelet op het gemeentedecreet ;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met 15 ja-stemmen en 10 neen-stemmen:
Artikel 1
Er wordt een retributie geheven op het verlenen van kelderconcessies op de begraafplaatsen
concessieduur 25 jaar voor de nieuwe concessies en reservaties:
Grafkelderconcessie stedelijke begraafplaatsen Eeklo-centrum en Balgerhoeke.
2 personen: inwoners 2.000 euro en niet-inwoners 4000 euro - een duurtijd van 25 jaar - 250
euro verlenging van deze concessie per 10 jaar.
Artikel 2
Er wordt een retributie geheven op het verlenen van volle grondconcessies:
Grondconcessie stedelijke begraafplaatsen Eeklo-centrum en Balgerhoeke
1 persoon: inwoner 500 euro en niet-inwoner 1000 euro - duurtijd 25 jaar - 250 euro verlenging
van deze concessie per 10 jaar.

Artikel 3
Het college zal volgens het decreet de gronden aanduiden op de begraafplaatsen van Eeklo
centrum en Balgerhoeke waar gratis kan begraven worden, enkel voor inwoners gedurende 10
jaar en dit zonder verlenging vanaf 01/06/2016.

Artikel 4
Strooiweide begraafplaatsen Eeklo centrum en Balgerhoeke
Asverspreiding is gratis voor inwoners en 250 euro voor niet-inwoners.
Begraving in volle grond in een composteerbare urne is gratis voor inwoners, 250 euro voor nietinwoners.
De aankoop van een naamplaatje is optioneel aan een kostprijs van 40 euro met vermelding
naam en voornaam, geboortedatum en sterfdatum aan te brengen op een aangeduide plaats met
een duurtijd van 25 jaar.
Artikel 5
Er wordt een retributie geheven op het verlenen van een concessie op de bomenbegraafplaats:
Tegel bomenbegraafplaats Eeklo centrum nieuw urne/as in volle grond
1 urne/as: inwoner 400 euro, per bijkomende urne 150 euro
1 urne/as: niet-inwoner 800 euro, per bijkomende urne 300 euro met een duurtijd van 25 jaar
250 euro: verlenging van deze concessie voor 10 jaar met een maximum van 4 as/urnen.
Artikel 6
Er wordt een retributie geheven op het verlenen van een concessie in een nis of urnenkelder:
Stedelijke begraafplaatsen Eeklo centrum en Balgerhoeke.
1 urne: 500 euro, per bijkomende urne 250 euro inwoner, met een maximum van 4 urnen met
een duurtijd van 25 jaar.
1 urne: 1000 euro, per bijkomende urne 500 euro niet-inwoner, met een maximum van 4 urnen
met een duurtijd van 25 jaar.
250 euro: verlenging van deze concessies voor 10 jaar.
Artikel 7
Bijplaatsen urne in bestaande grafkelder begraafplaatsen Eeklo centrum en Balgerhoeke:
Per urne 250 euro voor inwoner en 500 euro voor niet-inwoner, zonder de einddatum te wijzigen
van de bestaande concessie voor deze bijzetting(en).
Artikel 8
Volgens het decreet moet het college de mogelijkheid bieden voor inwoners om gratis een urne
bij te zetten voor een niet-verlengbare termijn van 10 jaar waarna de as zal uitgestrooid worden
op de asweide.
Artikel 9
Kinderen tot de leeftijd van 12 jaar betalen de helft van het concessie tarief inwoner of nietinwoner.
Foetusbegraving is gratis.
Artikel 10
De tijdelijke volle grondgraven blijven verlengbaar; gratis grondgraven zullen niet meer verlengd
worden.

Tijdelijke volle grond graven op de begraafplaatsen Eeklo centrum en Balgerhoeke:
Eenvormig tarief van 250 euro volwassenen en 125 euro kinderen voor de verlenging tijdelijke
grondgraven voor 10 jaar toegepast vanaf de einddatum van de tijdelijke grondgraven. De ligging
ervan zal toegewezen worden door het college.
Artikel 11
Een retributie op een concessie in bruikleen of herbestemming is mogelijk.
Stedelijke begraafplaatsen Eeklo-centrum oud – bruikleen en herbestemming van kelders of
grond met ligging buiten of op het funerair beschermd gedeelte (wegels A B Bbis C D E Ebis F G
O P Pbis Q R S Sbis T U) en de verwaarloosde graven die in de gemeenteraad van 13/12/2010
werden toegewezen aan stad Eeklo.
Monument gerestaureerd door Stad Eeklo grond of kelder voor 2 personen: een retributie van
2500 euro.
Duurtijd van de bruikleen of herbestemming: 25 jaar.
Monument met grafkelder in goede staat voor 2 personen: een retributie van 1500 euro.
Duurtijd van de bruikleen of herbestemming: 25 jaar.
Monument grond in goede staat met urnenkelder voor maximum 4 urnen: een retributie van 500
euro voor 1 urne en 250 euro per bijkomende urne.
Duurtijd van de bruikleen of herbestemming: 25 jaar.
Monument grafkelder in slechte staat voor 2 personen: geen retributie maar gratis, bij het niet
restaureren binnen de 5 jaar wordt een retributie toegepast van 2500 euro.
Duurtijd van de bruikleen of herbestemming: 25 jaar.
Monument in slechte staat, volle grond met urnenkelder voor maximum 4 urnen: geen retributie
maar gratis, bij het niet restaureren binnen de 5 jaar wordt een retributie toegepast van 1500
euro.
Duurtijd van de bruikleen of herbestemming: 25 jaar.
Verlenging van bruikleen en herbestemming: 250 euro per concessie per 10 jaar.
Bruikleen en herbestemming wordt aangeboden aan hetzelfde tarief inwoner als niet-inwoner.
Artikel 12
Het nieuwe tarief, de duurtijd en de verlenging wordt toegepast voor nieuwe concessies en
reservaties, bruikleen en herbestemming, na goedkeuring door de gemeenteraad op 18 april 2016
en na afkondiging ervan.
De duurtijd voor concessies aangegaan vanaf 1 mei 2016 is 25 jaar vanaf de eerste bijzetting. De
grafrust van 10 jaar moet gerespecteerd worden. Indien de einddatum minder dan 10 jaar is, zal
een verlenging van 10 jaar aan 250 euro moeten betaald worden. De nog niet verstreken duurtijd
van 25 jaar zal gerespecteerd worden.
De bestaande concessies grondgraven, kelders, nissen en tegels en hun reservaties alsook de
bruikleen en herbestemming blijven ongewijzigd wat betreft einddatum na laatste bijzetting en tarief,
ingevolge het respecteren van vorige goedkeuringen door de gemeenteraad.
De ereperken voor gesneuvelden en krijgsgevangenen, de kloostergemeenschappen en de
eeuwigdurende concessies blijven eveneens ongewijzigd dit volgens het decreet van 16 januari
2004.

Artikel 13
De retributie is contant tegen afgifte van een ontvangstbewijs of per overschrijving op het
stadskantoor. Indien binnen de maand na toezending van de factuur niet betaald wordt, zal de
retributie overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet of desgevallend burgerrechtelijk
worden ingevorderd.
Artikel 14
Verwijzend naar (toevoeging van artikel 24bis van de decreten 10 november 2005 en 18 april 2008)
de publicatie van de vlaamse overheid van 29/12/2011 en de toevoeging van art. 24 bis: de
gemeenteraad stelt de kosten vast die verbonden zijn aan het verwijderen van de asurne uit een
graf of columbarium. Twee jaar na de verwijdering vervalt de concessie zonder dat deze aanleiding
kan geven tot een terugbetaling van de betaalde concessieprijs.
Bij het afstand nemen van een grafkelderconcessie zal maximum 1/3de terugbetaald worden van
de concessieprijs tot 10 jaar na betaling van de concessie of reservatie. Na 10 jaar zal geen
terugbetaling meer kunnen gevorderd worden van het stadsbestuur.
Artikel 15
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2016. De beslissing van de gemeenteraad van 16
december 2013 houdende retributie op de begraafplaatsconcessies wordt vanaf deze datum
opgeheven.
Namens het college,
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter van de gemeenteraad
Voor eensluidend uittreksel:
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

