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Artikel 42 van het gemeentedecreet
Het decreet d.d. 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Verwijzingsdocumenten



Besluit van de gemeenteraad d.d. 3 mei 2012 tot hervaststelling van het tariefreglement
op de grafconcessies, op de concessies columbarium en urnenveld, op de concessies
tot het plaatsen van een naamplaat op de herdenkingspiramide van de strooiweide en
het gebruik van de strooiweide

Feiten, context

en argumentatie


Het budget van de gemeente kan niet sluitend gemaakt worden zonder het inschrijven
van eigen gemeentelijke ontvangsten.
Het retributiereglement begraafplaatsen werd laatst hervastgesteld bij



Besluit

gemeenteraadsbesluit d.d. 3 mei 2012 en dient geactualiseerd en afgestemd te worden
met het huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen.
Een passend ontwerp wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het retributiereglement op de grafconcessies, op de concessies columbarium en
urnenveld, op de concessies tot het plaatsen van een naamplaat op de
herdenkingspiramide van de strooiweide, het gebruik van de strooiweide en het
plaatsen van een vlinder op de vlinderboom als volgt her vast te stellen.

Artikel 1
Dit retributiereglement is van toepassing op de begraafplaatsen Warande Gistel, Moere,
Zevekote en Snaaskerke.
Artikel 2
De begraafplaatstarieven voor een concessieperiode van 30 jaar worden als volgt bepaald
voor:
 inwoners van de stad Gistel;
 personen overleden op het grondgebied van de stad Gistel;
 niet-inwoners van de stad Gistel die op het moment van hun overlijden
* ouder zijn dan 50 jaar en gedurende 30 jaar tijdens hun leven in Gistel woonden
* jonger zijn dan 50 jaar en ouder zijn dan 25 jaar en gedurende 20 jaar tijdens hun
leven in Gistel woonden
* jonger zijn dan 25 jaar en gedurende 10 jaar tijdens hun leven in Gistel woonden of
deel uitmaken van een gezin dat 10 jaar in Gistel woonde
* in een rusthuis verblijven en hun laatste woonplaats vóór opname in Gistel hadden.

Euro
concessie met kelder gelijkgronds één persoon

1.000

concessie met kelder gelijkgronds twee personen

1.250

concessie met kelder gelijkgronds drie personen

1.500

concessie met kelder in berm één persoon

1.500

concessie met kelder in berm twee personen

1.750

concessie in volle grond één persoon

500

concessie in volle grond twee personen

750

concessie columbarium twee personen

1.075

concessie tot het plaatsen van een naamplaat op
de herdenkingspiramide voor de strooiweide

50

concessie urnekelder gelijkgronds twee personen
concessie urnekelder gelijkgronds drie
personen
concessie urnekelder in berm twee personen

950

concessie urnekelder in berm drie personen
plaatsen van een (niet-)gegraveerde vlinder op de

1.200
1.250
1.500
Kostprijs + 50

vlinderboom

Artikel 3
De tarieven zoals bepaald in artikel 2 worden verdriedubbeld voor personen vreemd aan
de gemeente die niet onder de categorieën zoals omschreven in artikel 2 onder te brengen
zijn.
Artikel 4
Een concessie kan na het verstrijken van een eerste termijn, al dan niet reeds verlengd door
(een) bijzetting(en), worden vernieuwd voor een periode van ofwel 15 jaar, ofwel 30 jaar.
Volgende tarieven zijn dan van toepassing:

concessie met kelder gelijkgronds één persoon

Euro (15 jaar) Euro (30 jaar)
300
600

concessie met kelder gelijkgronds twee personen

400

800

concessie met kelder gelijkgronds drie personen

460

920

concessie met kelder in berm één persoon

450

900

concessie met kelder in berm twee personen

600

1200

concessie in volle grond één persoon

250

500

concessie in volle grond twee personen

350

650

concessie columbarium twee personen

310

620

concessie urnekelder gelijkgronds twee personen

280

560

concessie urnekelder gelijkgronds drie personen

400

800

concessie urnekelder in berm twee personen

375

750

concessie urnekelder in berm drie personen

500

850

concessie kinderbegraafplaats

125

250

50

100

Vlinder op de vlinderboom

In geval van een hernieuwing van een concessie (al of niet met bijzetting) vóór het
verstrijken ervan wordt de vereiste retributie berekend rekening houdend met het nog te
lopen aantal jaren in de bestaande concessie.
Aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn
overschrijdt
Vereiste retributie =

--------------------------------------------

X retributie die bij
de totale termijn
van de vernieuwde

concessie hoort
Totaal aantal jaren van de nieuwe
concessietermijn
Artikel 5
Wanneer in een bestaande grafkelder, columbarium of urnekelder nog voldoende plaats is
om naast de aanwezige kist(en) en/of urne(n) nog een urne te plaatsen, kan maximum één
boventallige bijzetting worden toegestaan boven het aantal personen waarvoor de
oorspronkelijke grafconcessie is verleend. Voor dergelijke boventallige bijzetting wordt een
retributie aangerekend van € 250.
Artikel 6
Voor de ontgraving van het stoffelijk overschot wordt € 250 aangerekend.
Artikel 7
Begraven zonder concessie (wettelijke termijn van 10 jaar) en gebruik van de strooiweide is
gratis.
Artikel 8
Voor niet-inwoners van de stad Gistel is geen begrafenis mogelijk zonder de verlening van
een concessie.
Artikel 9
De concessie voor een kind jonger dan 12 jaar is gratis. Voor de vernieuwing van de
concessie wordt wel een retributie gevraagd volgens artikel 4.
Artikel 10
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 11
Aan de retributieplichtige wordt een factuur met het verschuldigde bedrag toegezonden.
Het verschuldigde bedrag moet worden betaald binnen 30 dagen vanaf de dag van de
verzending van de factuur.
Artikel 12
Dit retributiereglement treedt in werking op 1 februari 2018.
Artikel 13
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 3 mei 2012 tot hervaststelling van het
tariefreglement op de grafconcessies, op de concessies columbarium en urnenveld, op de
concessies tot het plaatsen van een naamplaat op de herdenkingspiramide van de
strooiweide en het gebruik van de strooiweide wordt opgeheven met ingang van 1 februari
2018.
Artikel 14
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking volgens artikel 186 en 187 van het

gemeentedecreet en aan de toezichthoudende overheid wordt overgemaakt
overeenkomstig artikel 252 en 253 van het gemeentedecreet.
Artikel 15
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
Externe instanties:
Agentschap binnenlands bestuur: 1 (digitaal)
gemeentelijke diensten
FD: 1
BZ: 1
SC: 1

namens de gemeenteraad
de secretaris
Lieve Wydooghe

de voorzitter
Jan Willems

voor eensluidend afschrift
de secretaris

de voorzitter

Lieve Wydooghe

Jan Willems

