DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de
lijkbezorging, gewijzigd bij de decreten van 10 november 2005 en 18 april 2008;
Gelet op de omzendbrief BB 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT:
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt volgende
retributie geheven op de gemeentelijke begraafplaatsen:
1. GRATIS
- begraving in volle grond
- begraving van oudstrijders, erkende weerstanders en weggevoerden
- begraving van een kind (leeftijd tot en met 12 jaar);
- asverstrooiing op de strooiweide;
- plaatsing van een asurn in een nis-columbarium;
- begraving in een urnenveld.
2. BEGRAVING IN VOLLE GROND MET EEN CONCESSIE VAN 30 JAAR
- 1 persoon
€ 200
- 2 personen
€ 350
- 3 personen
€ 500
3. BEGRAVING IN URNENVELD (VOLLE GROND) MET EEN CONCESSIE VAN 30 JAAR
- 1 persoon
€ 125
- 2 personen
€ 200
4. PLAATSING VAN ASURN IN NIS-COLUMBARIUM MET EEN CONCESSIE VAN
30 JAAR
- 1 persoon
€ 100
- 2 personen
€ 175
5. PLAATJE GEDENKZUIL EN NIS-COLUMBARIUM
- 1 persoon
€ 25
6. OPENEN GRAVEN
- openen graf volle grond voor bijzetting kist € 125

-

openen graf volle grond voor bijzetting urne
openen urnenveld voor bijzetting urne
openen van nis-columbarium
openen van bestaande grafkelder (bak) voor
bijzetting van een kist of urne

€ 50
€ 50
€ 25
€ 125

Bestaande grafkelders die géén bakken zijn worden om hygiënische redenen niet meer door
het gemeentepersoneel geopend. Bijzettingen dienen te gebeuren door een
gespecialiseerde firma.
7. ONTGRAVING
- ontgraven van een persoon
- ontgraving van een asurn uit volle grond
- ontgraving van een asurn uit een nis

€ 375
€ 200
€ 100

8. HERNIEUWING CONCESSIE
- in geval van hernieuwing van een concessie met of zonder bijzetting bij het verstrijken
van de eerste vervaldatum van de concessie wordt het bedrag van de hernieuwde
concessie voor 10 jaar als volgt aangerekend: één derde van de prijs die geldt voor een
concessie op het ogenblik van de aanvraag van de hernieuwing van de concessie.
- in geval van hernieuwing van een concessie voor 30 jaar, met of zonder bijzetting, voor
het verstrijken van de eerste vervaldatum wordt het bedrag als volgt berekend: aantal
jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdt
gedeeld door het aantal jaren van de nieuwe concessietermijn vermenigvuldigd met
het bedrag van de concessie die op dat ogenblik verschuldigd is.
9. BEGRAVING VAN EEN NIEUWE INWONER VAN EEN ANDERE GEMEENTE
- bijkomende retributie € 200 per persoon
- personen die tussen hun achttiende en vijfenzestigste levensjaar minstens 15 jaar
ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de gemeente Heers, zijn vrijgesteld
van deze retributie.

