PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Arrondissement LEUVEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 november 2010
Aanwezig: Eddy Vandenbosch - voorzitter
Kris Colsoul - burgemeester
Gino Debroux, Josseline Pansaerts, Rik Gysemberg, Wilfried Roosen, Jean Vanrijkel - schepenen
Johan Cans, Didier Reynaerts, Yvette Mues, Georges Moreau, Linda Herbots, Anita Uyttebroek, Yves
Simons, René Leroy, Francis Conard, Johny Vandenbosch, Edouard Van Hauwermeiren, Frank Stevens raadsleden
Renaat Kamers - secretaris
Afwezig: Serge Schreurs, Didier L’Homme, Luc Hombroux, Marc Richelle - raadsleden

PUNT 03 - FINANCIËN - BEGRAAFPLAATSEN - RETRIBUTIEREGLEMENT OP
ONTGRAVINGEN - AANPASSING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de artikelen 43 §2 15°, 186 en 253 §1 3° van het
gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
gewijzigd bij het decreet van 10 november 2005 en bij het decreet van 18 april 2008;
Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 1996 waarbij de retributie voor het
ontgraven van een stoffelijk overschot werd vastgesteld op 10.000,00 BEF;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2008 waarbij de retributie voor het
ontgraven als volgt werd vastgesteld:
- 400,00 EUR per ontgraving van een stoffelijk overschot;
- 200,00 EUR per ontgraving van een urne uit het urnenveld;
- 100,00 EUR voor de verwijdering van een urne uit het columbarium;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 juni 2010
waarbij wordt voorgesteld het retributiereglement op ontgravingen aan te passen en
volgende bepalingen op te nemen:
“Bij een ontgraving vóór het verstrijken van de concessie de integrale ontgravingkosten
terug te vorderen van de betrokkene(n) op basis van het retributiereglement van werken
voor derden”;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 maart 2006 waarbij het retributiereglement
voor uitvoering van werken voor derden werd goedgekeurd;
Overwegende dat het retributiereglement op ontgravingen van stoffelijke overschotten en
urnen moet aangepast worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Aangenomen met algemeenheid van stemmen:
BESLUIT:
Artikel 1. Het retributiereglement op ontgravingen van stoffelijke resten en urnen, met
ingang van heden als volgt te wijzigen en goed te keuren:
RETRIBUTIEREGLEMENT OP ONTGRAVINGEN
Artikel 1.
De retributie voor de ontgraving is verschuldigd door de persoon die de machtiging tot ontgraving
vraagt.
Artikel 2.
De retributie bij een ontgraving van een stoffelijk overschot, vóór het verstrijken van de concessie,
is gelijk aan de integrale ontgravingskost, op basis van het retributiereglement van werken voor
derden.
Artikel 3.
De retributie voor een ontgraving van een urne uit het urnenveld wordt vastgesteld op 200,00 euro.
Artikel 4.
De retributie voor een verwijdering van een urne uit het columbarium wordt vastgesteld op 100,00
euro.
Artikel 5.
Ontgravingen door de rechterlijke of door de gemeentelijke overheid bevolen, zijn vrijgesteld van
betaling van de retributie.
Artikel 6.
De retributie moet contant betaald worden op het ogenblik van de aanvraag tot ontgraving.
Artikel 7.

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel, zoals
bepaald in artikel 94 van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.
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