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begraafplaatsen - Aanslagjaren 2014 - 2019 - Goedkeuring - Stemming
aanwezig

De gemeenteraad in OPENBARE VERGADERING
Feiten en context
Gelet op de financiële noodwendigheden van de gemeente
Juridische grond
Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005
Argumentatie
Overwegende dat het billijk is een differentieel tarief toe te passen naargelang men inwoner
of niet inwoner is van de gemeente omdat een inwoner reeds op een andere wijze bijdraagt
tot de algemene financiële toestand van de gemeente, onder andere via de aanvullende
personenbelasting.

Besluit
Artikel 1
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
retributie geheven voor concessies op de begraafplaatsen. De concessies worden verleend
conform de bepalingen van het reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Artikel 2
De tarieven voor het verlenen van grafconcessies en columbariumconcessies op de
gemeentelijke begraafplaats worden als volgt vastgesteld :
a) grafconcessies voor 30 jaar:
voor een grafconcessie in volle grond : 650 euro voor een begraafplaats voor 2 personen, te
verhogen met 325 euro voor een bijkomende concessie per persoon.
b) Concessies op het urneveld voor 30 jaar : 325 euro per persoon
Artikel 3
Voor niet-inwoners van Boechout worden de tarieven vermeld in artikel 2 verhoogd met
100%.
Artikel 4
Dezelfde retributie geldt voor de hernieuwing van een grafconcessie en een concessie op
het urneveld.
Artikel 5
Oud-strijders die begraven worden op het voorbestemde erepark worden vrijgesteld van
deze retributie.
Artikel 6
De concessie zal slechts mogen gebruikt worden na betaling van de verschuldigde retributie
in handen van de financieel beheerder, hetzij in speciën of door overschrijving op rekening
van het gemeentebestuur.
Artikel 7
Bij niet-minnelijke regeling zal de inning ervan bij burgerlijke rechtsvordering geschieden.
Artikel 8
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement zal
worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 9
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Dit reglement vervangt het vorig reglement ten deze.
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