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Afwezig:

Goedkeuren reglement op de begraafplaatsen
Regelgeving
Grondwet inz. art.1704
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inz. art. 40 en 41
Decreet op de begraafplaatsen en Iijkbezorging van 16 januari 2004
Decreet van 30 mei 2008 houdende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17
februari 2012
Reglement begraafplaatsen: Gemeenteraad van 17 december 2012: Vaststelling vergoeding
begraafplaatsen (concessie, aankoop nis, ontgraving)
Context en argumentatie
Het reglement begraafplaatsen goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2012
dient hernieuwd te worden.
Besluit:
Belastingsplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de concessie of de opgraving
aanvraagt.
Concessie
Er wordt een vergoeding gevraagd van € 400 per concessie. Dit kan gaan om een
grondconcessie, columbariumconcessie of een urneveldconcessie.
Bij een concessie in een grafkelder wordt de kelder verplicht geleverd, geplaatst en
aangerekend via de gemeentelijke diensten.
De duurtijd van de concessie bedraagt 40 jaar, vanaf de laatste bijzetting.
Andere vergoedingen
De kostprijs voor een nis bedraagt € 250 per nis in columbarium.

De kostprijs voor een naamplaatje op niet-vergunde nis in columbarium bedraagt € 50
De kostprijs voor een zerk op het urnenveld bedraagt € 600 per zerk.
De kostprijs voor plaatsen kelder (2 personen) bedraagt € 600.
De kostprijs voor plaatsen kelder (3 personen) bedraagt € 800.
Asverstrooiing op de strooiweide is gratis.
Ontgravi ngen
De belasting op ontgravingen van stoffelijke overblijfselen wordt vastgelegd op € 500 per
opgraving.
De belasting voor de ontgraving van de urne bedraagt € 125 per ontgraving.
De belasting is niet verschuldigd voor de opgravingen die door de gerechtelijke overheden
worden bevolen.
De belasting is verschuldigd door de persoon die de machtiging tot ontgraven vraagt.
De belasting dient binnen de maand te worden voldaan.
Bezwaarprocedure
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
De indiening dient te gebeuren, op straffe van nietigheid, binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving of vanaf de datum van contante inning.
Bekendmaking

Dit reglement wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website www.ardooie.be.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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