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Aanwezig: 

 
Wim De Visscher, Voorzitter 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë 
Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, 
Aline Maes, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Dorien Cuylaerts, Burgemeester 

Afwezig:  

 
 
De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
28. Betreft: GR/2019/224 - Retributiereglement inzake de begraafplaatsen. Vaststelling.   
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 173; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40 §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door art. 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van 
het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 d.d. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 december 2013 houdende de vaststelling van het 
retributiereglement betreffende begraafplaatsen; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk 
aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Overwegende dat het billijk lijkt om een retributie te vestigen op bepaalde prestaties en 
diensten met betrekking tot de begraafplaatsen; dat het overeenkomstig de Omzendbrief 
KB/ABB 2019/2 d.d. 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit geoorloofd lijkt om een 
gedifferentieerd tarief voor de belasting op opgravingen te voorzien naargelang het gaat om de 
opgraving van kisten of de verplaatsing en de opgraving van asurnen; dat de arbeidsintensiteit en 
de hygiënische omstandigheden in deze gevallen immers zeer kunnen verschillen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen:  

Art. 1.- Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op bepaalde prestaties en diensten met betrekking tot de begraafplaatsen.  
Art. 2.- De retributie is verschuldigd door de erfgenamen of door degene die de erfenis 
afhandelt. Voor de opgraving van een overledene is de retributie verschuldigd door de 
aanvrager.  
Art. 3.- De retributie wordt vastgesteld als volgt: 
1° Afdekplaat columbariumnis: € 50; 
2° Gieten betonnen basis op de grond: € 50; 
3° Opgraving van een overledene uit de aarde: € 1 000; 
4° Opgraving van een overledene (urnenveld/columbarium): € 500.  
Art. 4.- De retributie wordt geïnd bij wijze van factuur.  
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Art. 5.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 en 287 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 

De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
 
 
 

 
Bart Adams 

  
 
 
 
Wim De Visscher 

 


