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Punt 10 - Goedkeuring van de retributie op de levering van grafstenen en columbariumnissen voor de
dienstjaren 2016-2019
contactpersoon
Dorien Opdekamp

functie
diensthoofd
burgerzaken

e-mail
dorien.opdekamp@opglabbeek.be

dossier

De gemeenteraad:
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie-en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013, punt 18, betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk
reglement op de begraafplaatsen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013, punt 11, betreffende de goedkeuring van de retributie op
de levering van grafstenen en columbariumnissen voor de dienstjaren 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2015, punt 13 , betreffende de goedkeuring van het GAS-reglement;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juli 2015, punt 13, betreffende de goedkeuring van de politieverordening
op de begraafplaatsen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2015 betreffende de
goedkeuring van de gunning van de opdracht “leveren en plaatsten grafstenen: dienstjaren 2016-2017-2018-2019”
aan Gielkens bvba, Kogelstraat 19 te 3740 Bilzen;
Overwegende dat de begraafplaats van Opglabbeek blijkbaar ook gegeerd is voor begraving van overledenen die niet
in Opglabbeek woonachtig zijn en er ook niet van afkomstig zijn;

BD.15.0043

Overwegende dat dit een onbedoeld en oneigenlijk gebruik van de begraafplaats van Opglabbeek is en dat het
bijgevolg aangewezen is om dit te ontmoedigen en ergens een grens te trekken waarbinnen de aanvragen aanvaard
kunnen worden tegen de geldende tarieven en vanaf wanneer een verhoogd tarief geldt;
Overwegende dat sedert 2005 een dubbele begraving mogelijk is, maar dat voor graven die ingesloten zijn door
andere graven er een speciale graafmachine gehuurd moet worden;
Overwegende dat deze huur 180 euro incl. btw bedraagt;
Overwegende dat het billijk is om de kost van de huur van een graafmachine door te rekenen bij een dubbele
begraving in de bestaande reeks graven;
Overwegende dat de geldende tarieven aangepast dienen te worden aan de nieuwe vraagprijs van Gielkens bvba;
Overwegende dat de actie kadert in het meerjarenplan 2016 - 2021:
• beleidsdoelstelling “140504 Modernisering ruimten”
• actieplan “14050401 – Begraafplaats (2014000051)”
• actie “1405040104 – Grafstenen/Begraafplaats (2014000320)”
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder:
• algemene rekening “6130110 – (Onderhouds)Materiaal
• beleidsitem “099099 – Algemeen (Begraafplaatsen)
Gelet op de openbare stemming, waarvan de uitslag als volgt is:
• aantal stemmen voor:
17,
• aantal stemmen tegen:
0,
• aantal onthoudingen:
0.
Besluit:
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 of tot herroeping van dit besluit door de gemeenteraad wordt
volgende retributie geheven :
•
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Voor overledenen die op de sterfdatum ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
Opglabbeek of er gedurende minimum 20 jaren ingeschreven zijn geweest:
-

grafsteen volwassenen met gezandstraalde tekst
grafsteen kinderen met gezandstraalde tekst

640,00 €
350,00 €

-

columbariumplaat met gezandstraalde tekst
urnenveldplaat met gezandstraalde tekst

550,00 €
210,00 €

-

bijplaatsen geboorte- en sterfdatum op grafsteen

180,00 €

-

bijplaatsen geboorte- en sterfdatum op columbariumplaat

110,00 €

-

bijplaatsen geboorte- en sterfdatum op urnenveldplaat

110,00 €

-

bijplaatsen urne langs grafsteen, inclusief tekst

220,00 €

-

vaas
foto
plat voorstuk
bloembak
kaarsenhouder
naamplaatje asverstrooiing

85,00 €
55,00 €
125,00 €
125,00 €
215,00 €
30,00 €

-

fundering grafsteen vrije ring

120,00 €

-

Huur materiaal voor dubbele begraving in bestaande reeks graven

180,00 €
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•

Voor overledenen die op de sterfdatum niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
Opglabbeek noch er gedurende minimum 20 jaren ingeschreven zijn geweest:

-

grafsteen volwassenen met gezandstraalde tekst
grafsteen kinderen met gezandstraalde tekst

1.280,00 €
700,00 €

-

columbariumplaat met gezandstraalde tekst
urnenveldplaat met gezandstraalde tekst

1.100,00 €
420,00 €

-

bijplaatsen geboorte- en sterfdatum op grafsteen

360,00 €

-

bijplaatsen geboorte- en sterfdatum op columbariumplaat

220,00 €

-

bijplaatsen geboorte- en sterfdatum op urnenveldplaat

220,00 €

-

bijplaatsen urne langs grafsteen, inclusief tekst

440,00 €

-

vaas
foto
plat voorstuk
bloembak
kaarsenhouder
naamplaatje asverstrooiing

170,00 €
110,00 €
250,00 €
250,00 €
430,00 €
60,00 €

-

fundering grafsteen vrije ring

240,00 €

-

Huur materiaal voor dubbele begraving in bestaande reeks graven

360,00 €

Artikel 2
1.

2.
3.
4.

De bevoegde nabestaande vult op een door de gemeente ter beschikking gesteld formulier in:
- Zijn/of haar coördinaten: identiteit, telefoonnummer, e-mail
- Welke stukken moeten geleverd en geplaatst worden
- Welke teksten en tekens moeten worden aangebracht en dagtekent
De bevoegde nabestaande dagtekent het formulier en de verklaring dat hij/zij namens de familie optreedt
voor de schikkingen in verband met de begraving
De gemeente stuurt op basis van het ingevulde formulier een factuur op met aangehecht
overschrijvingsformulier met gestructureerde mededeling
Na boeking van de ontvangst van het gefactureerde bedrag geeft de gemeente opdracht aan de
opdrachthoudende aannemer om de opgegeven stukken te plaatsen.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
• de Gouverneur;
• financiële dienst;
• dienst burgerzaken.
Namens de gemeenteraad
(get.)

Joris Neyens
secretaris

(get.)

Benny Spreeuwers
burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Dorien Opdekamp
secretaris wnd.
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Benny Spreeuwers
burgemeester

Pagina 3 van 3

TOELICHTING BIJ EEN
GEMEENTERAADSBESLUIT

Goedkeuring van de retributie op de levering van grafstenen en columbariumnissen voor de dienstjaren 20162019
contactpersoon
Dorien Opdekamp

functie
diensthoofd
burgerzaken

e-mail
dorien.opdekamp@opglabbeek.be

dossier

Dossierstukken:
1.
2.

Toelichting (dit document)
Ontwerpbesluit

Toelichting:
Na de nieuwe aanbesteding "leveren en plaatsten van grafstenen: dienstjaren 2016-2017-2018-2019" dient het
reglement aangepast te worden zodat de gemeente geen verlies maakt op de grafstenen en andere
begraafplaatsornamenten.
De prijzen die aangepast werden:
•
•
•
•
•

grafsteen volwassenen met gezandstraalde tekst: 640 euro in plaats van 610 euro
columbariumplaat met gezandstraalde tekst: 550 euro in plaats van 520 euro
bijplaatsen geboorte- en sterfdatum op grafsteen: 180 euro in plaats van 170 euro
bijplaatsen geboorte- en sterfdatum op columbariumplaat: 110 euro in plaats van 100 euro
bijplaatsen geboorte- en sterfdatum op urnenveldplaat: 110 euro in plaats van 100 euro

Vanaf 2005 bestaat de mogelijkheid om in een enkel graf een dubbele begraving te doen. De huidige graven worden
systematisch diep genoeg gegraven zodat een dubbele begraving mogelijk is, ook al heeft de nabestaande van de
betrokkene een enkel graf aangevraagd. Voor graven die ingesloten zijn door andere graven, dient er een speciale
graafmachine gehuurd te worden die 180 euro incl. btw kost.

Verwijzing naar meerjarenplan en budget:
Overwegende dat de actie kadert in het meerjarenplan 2016 - 2021:
• beleidsdoelstelling “140504 Modernisering ruimten”
• actieplan “14050401 – Begraafplaats (2014000051)”
• actie “1405040104 – Grafstenen/Begraafplaats (2014000320)”
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder:
• algemene rekening “6130110 – (Onderhouds)Materiaal
• beleidsitem “099099 – Algemeen (Begraafplaatsen)

Gelezen en goedgekeurd door:

Dorien Opdekamp
opsteller
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Joris Neyens
diensthoofd

Peter Schreurs
schepen

Joris Neyens
secretaris

Jan Thijs
Fin. beheerder

