GEMEENTE
KNOKKE-HEIST

Overzichtslijst overgemaakt op 3 DECEMBER 2019

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
donderdag, 28 november 2019
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche,
P. Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, I. Goeminne, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, C. Coudyser, F. Pottier, T. Gobert, O. Van Caeyzeele, P.
Van Eeghem, N. Costers, N. Wenmaekers, F. Maes, K. Cauwels, N.
Couhysder, K. De Plecker, C. Bedert, L. Lierman, L. Callens, J. Van Durme,
A. Geerinckx, Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
F. Bienstman-De Vreeze, A. Mestdach, Raadsleden

45. Financien - Ontvangsten - Retributiereglement op
lijkbezorging - Vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het bijzonder op het
artikel 40 §3, artikel 41 14°, artikel 286 §1, artikel 287, artikel 288 en artikel 330;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004, en latere wijzigingen, op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende de vaststelling van een belasting op
lijkbezorging;
Gelet op de omzendbrief van 15 februari 2019 van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands
bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de algemene politieverordening van de gemeente Knokke-Heist van 26 april 2018, en latere
wijzigingen;
Overwegende dat de vestigingstermijn van het belastingreglement eindigt op 31 december 2019;
Overwegende dat het belastingreglement omgevormd wordt tot een retributiereglement, vermits er ook
een concessievergoeding in het reglement staat opgenomen;
Overwegende dat de tarieven voor hernieuwing concessie dubbel zo hoog zijn met als doel de
hernieuwingen af te remmen, zodat er opnieuw plaats vrij komt op de begraafplaatsen;
Overwegende dat voor niet-inwoners de tarieven van de concessies drie keer zo hoog zijn, eveneens
rekening houdend met het mogelijke plaatsgebrek op de centrale begraafplaats in de toekomst;
Overwegende dat de tarieven voor concessie in volle grond van niet-veraste lichamen en asurnen in
huidig reglement geswitcht worden, aangezien de arbeidsintensiteit en de hygiënische omstandigheden
zwaarder zijn bij niet-veraste lichamen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1.: Doel
Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op:
1. de begraving van al dan niet veraste stoffelijke
overblijfselen in een niet in concessie gegeven grond
en

voor personen die niet zijn
ingeschreven in de
bevolkingsregisters van
Knokke-Heist én er ook niet
zijn overleden

de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen
2. volgende concessies :


de percelen voor begravingen in volle grond voor
20 jaar



de nissen van het columbarium voor een periode
van 15 of 30 jaar



de percelen voor begravingen in een grafkelder
voor een periode van 30 jaar



de naamplaatjes op de naamzuilen aan de
strooiweide voor een periode van 10 jaar

de concessie neemt een
aanvang op datum van de
beslissing van het college van
burgemeester en schepenen

3. de opgravingen

Art. 2.: Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing, de opgraving of de
concessie aanvraagt.
Art. 3.: Tarieven
§3.1. De retributie wordt vastgesteld op :

Begraving, uitstrooiing voor niet-inwoners en niet overleden in de
gemeente

250,00 EUR

§3.2. De retributie en voorwaarden voor het verlenen of hernieuwen van grafconcessies en concessies
voor columbaria op de begraafplaatsen van de gemeente Knokke-Heist worden als volgt vastgesteld :
A) Gemeentelijke centrale begraafplaats
VOLLE GROND NIET-VERASTE LICHAMEN
DUUR
20 JAAR
20 JAAR

PERCEEL
VANAF 7 JAAR
MINDER DAN 7 JAAR

CONCESSIE
700,00 EUR
300,00 EUR

HERNIEUWING
CONCESSIE
1400,00 EUR
600,00 EUR

VOLLE GROND: ASURNEN
DUUR
20 JAAR

PERCEEL
VOLWASSENE OF KIND

CONCESSIE
600,00 EUR

HERNIEUWING
CONCESSIE
1200,00 EUR

PERCELEN VOOR NIET-VERASTE LICHAMEN
(in het tarief van de concessie is de prijs van de grafkelder inbegrepen)

DUUR
30 JAAR
30 JAAR

PERCEEL
GRAFKELDER 1 PERSOON
GRAFKELDER 2 PERSONEN

CONCESSIE

HERNIEUWING
CONCESSIE

1500,00 EUR

3000,00 EUR

2500,00 EUR

5000,00 EUR

PERCELEN VOOR ASURNEN
(in het tarief van de concessie is de prijs van de grafkelder inbegrepen)
HERNIEUWING
DUUR
PERCEEL
CONCESSIE
CONCESSIE
GRAFKELDER 1 PERSOON
30 JAAR
900,00 EUR
1800,00 EUR
GRAFKELDER 2 PERSONEN
30 JAAR
1250,00 EUR
2500,00 EUR
NISSEN VOOR HET BIJZETTEN IN EEN COLUMBARIUM
(in het tarief van de concessie is de prijs van het naamplaatje niet inbegrepen; dit
Naamplaatje moet aangekocht worden via een steenhouwer)
HERNIEUWING
DUUR
NIS
CONCESSIE
CONCESSIE
15 JAAR
VOOR 1 ASURNE
350,00 EUR
700,00 EUR
30 JAAR
VOOR 1 ASURNE
450,00 EUR
900,00 EUR
30 JAAR
VOOR 2 ASURNEN
650,00 EUR
1300,00 EUR
NAAMPLAATJE ZUIL STROOIWEIDE
(in het tarief van de concessie is de prijs van het naamplaatje niet inbegrepen; dit
naamplaatje moet worden aangekocht via een steenhouwer)
DUUR
PERCEEL
CONCESSIE
HERNIEUWING
CONCESSIE
10 JAAR
ZUIL AAN STROOIWEIDE
70,00 EUR
NIET HERNIEUWBAAR
Bij het einde van de termijn waarvoor de concessie op de centrale begraafplaats werd verleend, kan deze
termijn worden hernieuwd op dezelfde plaats en voor dezelfde duur, onder de voorwaarden en tarieven
die gelden op de datum van de hernieuwing, met uitzondering van het naamplaatje op zuil strooiweide
dat niet hernieuwbaar is.
B) Gemeentelijke begraafplaatsen, uitgezonderd de centrale begraafplaats

Openen private grafkelder

50,00 EUR

Voor de hernieuwing van de grafconcessie voor de duur van 30 jaar

7500,00 EUR

C) Niet-inwoners
De retributie voor de concessies wordt verdrievoudigd voor personen die op het ogenblik van de aanvraag
of van het overlijden niet in de bevolkingsregisters van de gemeente Knokke-Heist zijn ingeschreven.
De retributie voor de concessies wordt eveneens verdrievoudigd bij concessies voor twee personen, als
één van de begunstigden op het ogenblik van overlijden of aanvraag niet ingeschreven is in de
bevolkingsregisters van Knokke-Heist. Ook bij hernieuwing blijft deze verdrievoudiging van retributie
bestaan.
D) Personen die voorafgaand en aansluitend in de gemeente gedomicilieerd waren
De retributie van de concessie wordt niet verdrievoudigd voor:
- personen opgenomen in rust- of verzorgingstehuizen of andere gezondheidsinrichtingen
- personen inwonend bij bloed- of aanverwanten tot in de derde graad
op voorwaarde dat deze personen voorafgaand en aansluitend in de gemeente Knokke-Heist
gedomicilieerd waren.

E) EU-ambtenaren
De EU-ambtenaren, die als gevolg van hun persoonlijk statuut zijn vrijgesteld van de inschrijving in het
bevolkingsregister van de gemeente en die werkelijk in de gemeente verblijven, zijn voor wat betreft de
toepassing van dit reglement, gelijkgesteld met de personen ingeschreven in het bevolkingsregister.
F) Terugbetaling bij terugname perceel
Wanneer het college van burgemeester en schepenen in de loop van de concessie een perceel
terugneemt, wanneer deze ongebruikt is gebleven of dit wordt ingevolge de overbrenging van de
stoffelijke overblijfselen, dan wordt het bedrag van de concessie terugbetaald in verhouding tot de nog te
lopen termijn en op basis van de bij de toekenning betaalde concessievergoeding.
§3.3. Opgraving :

Niet-verast lichaam

750,00 EUR

Asurne

250,00 EUR

Art. 4.: Vrijstellingen
§1. Zijn vrijgesteld van de retributie op de opgravingen en het openen van private grafkelders :
a) de opgravingen van militairen en burgers gestorven voor het vaderland;
b) de opgravingen bevolen door de rechterlijke of bestuurlijke overheden;
c) de opgravingen verplicht wegens de verandering van bestemming van het kerkhof.
§2. Zijn vrijgesteld van de retributie op de begravingen en de uitstrooiingen :
a) de oorlogsslachtoffers gestorven in dienst van het vaderland;
b) de personen opgenomen in gestichten, bejaardentehuizen, kolonies of inrichtingen voor
geesteszieken of gezondheidsinrichtingen die, bij hun opneming gehouden waren tot inschrijving in
het bevolkingsregister van de gemeente waar de inrichting is gevestigd;
Art. 5.: Betaling
De retributie wordt betaald door overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur
Knokke-Heist, zoals vermeld op de factuur.
Art. 6.: Invordering
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de modaliteiten
bepaald in art. 177 van het decreet Lokaal Bestuur.
Art. 7.: Algemene bepalingen
De bekendmaking van het besluit gebeurt overeenkomstig de artikelen 286 t/m 288 van het decreet over
het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. Overeenkomstig artikel 330 van hetzelfde decreet wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het besluit.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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