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Vaststelling gemeentelijk reglement voor bekomen van
grondvergunningen en columbariumconcessies op de
begraafplaatsen voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025
GR 23.12.2019
31.12.2019
01.01.2020
31.12.2025

De Raad, vergaderd in openbare zitting,
• Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
• Feiten en context
Het is wenselijk om een algemene regeling te treffen voor het bekomen van een
grondvergunning of een columbariumconcessie op alle begraafplaatsen op het grondgebied van
de gemeente. Het is ook redelijk dat hiervoor een retributie wordt geheven.
Op de gemeentelijke begraafplaatsen is evenwel nog slechts een beperkte ruimte beschikbaar
voor het verrichten van nieuwe bijzettingen en derhalve is het wenselijk is dat personen vreemd
aan de gemeente zoveel mogelijk buiten de gemeente worden begraven.
• Juridische gronden
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
De omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004
betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematoria.
• Verwijzingsdocumenten
Besluit
artikel 1
Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden enkel tijdelijke graf-, urne- en
columbariumconcessies verleend voor een periode van 30 jaar. Hernieuwing van vervallen
concessies kan worden verleend voor eenzelfde periode, met uitzondering voor wat betreffende
de eeuwigdurende concessies werd bepaald in het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Artikel 2:
De kostprijs van de concessies met een duur van 30 jaar wordt voor de dienstjaren 2020 tot en
met 2025 vastgesteld op:
grondvergunning grondvergunning
columbariumgrafkelder per m² urnekelder per m² concessie per nis
inwoner na overlijden
250,00 EUR
250,00 EUR
250,00 EUR
inwoner voor overlijden
350,00 EUR
350,00 EUR
350,00 EUR
niet-inwoner
1.000,00 EUR
1.000,00 EUR
1.000,00 EUR

Voor de toepassing van dit reglement worden als inwoner beschouwd:
- diegenen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Lo-Reninge
- diegenen die voorheen gedurende minstens 25 jaar ingeschreven waren in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Lo-Reninge en die tevens niet langer dan 5 jaar uit
deze registers werden uitgeschreven.
Artikel 3:
Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt de bevoegdheid overgedragen om op
de gemeentelijke begraafplaatsen concessies te verlenen.

