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Retributiereglement op begraving van een niet-inwoner in gewone grond
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 20 juli 1971 houdende de gemeentelijke begraafplaatsen, inzonderheid op artikel
6, lid 2, met latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met latere
wijzigingen;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de Omzendbrief KB/BB 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het Decreet
van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 30 juni 2005 houdende “huishoudelijk reglement op de
gemeentelijke begraafplaatsen” en “Politieverordening op de gemeentelijke begraafplaatsen”, en latere
wijzigingen;
Gelet op het Retributiereglement op begraving van een niet-inwoner in gewone grond van 1 januari
2020, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2019;
Gelet op de Procedure Debiteuren, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 februari 2021;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 73311000/002000;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /HEFFINGSTERMIJN
Dit retributiereglement is van toepassing op de aanslagjaren 2022-2025, zijnde de kalenderjaren 20222025 waarin de retributie verschuldigd is.
ARTIKEL 2 /GRONDSLAG
Dit retributiereglement beschrijft de retributie op de begraving van een niet-inwoner in gewone grond op
een kerkhof/begraafplaats gelegen in Kortenaken.
ARTIKEL 3 /RETRIBUTIEPLICHTIGE
De retributie is verschuldigd door de personen die niet ingeschreven zijn in één van de
bevolkingsregisters van Kortenaken en toch wensen begraven te worden in gewone grond op een
kerkhof/begraafplaats gelegen op het grondgebied van Kortenaken.
Hiervan zijn uitgezonderd:
-
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De overledenen die, als ze voorheen woonachtig waren in Kortenaken, maar om redenen van
ouderdom en/ of gezondheid hun hoofdverblijfplaats elders dienen te plaatsen en toch (via hun
nabestaanden) hun wens uitdrukken om na het overlijden in Kortenaken de laatste rustplaats
te krijgen;

Retributiereglement op begraving van een niet-inwoner in gewone grond
-

De overledenen waarvan de echtgenoot/ echtgenote ingeschreven is in èèn van de
bevolkingsregister van Kortenaken;
De overledenen die bijgezet worden in een bestaand graf van een bloed- of aanverwant(e) tot
de tweede graad.

ARTIKEL 4 /RETRIBUTIETARIEF
De retributie voor niet-inwoners voor de begraving in gewone grond op een kerkhof/begraafplaats
gelegen op het grondgebied van Kortenaken bedraagt € 350,00.
ARTIKEL 5 /VRIJSTELLINGEN
Er worden geen vrijstellingen gegeven op de betaling van de retributie.
ARTIKEL 6 /BETAALW IJZE
De retributie wordt betaald door middel van een overschrijvingsformulier dat wordt toegestuurd door de
financiële dienst.
ARTIKEL 7 /BETAALTERMIJN
De betaaltermijn wordt vermeld op het overschrijvingsformulier.
ARTIKEL 8 /W IJZE VAN INVORDERING
Hiervoor wordt verwezen naar de Procedure Debiteuren goedgekeurd door de gemeenteraad op 25
februari 2021 (procedure van toepassing op gemeente, OCMW en AGB).
ARTIKEL 9 /BEKENDMAKING
Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
ARTIKEL 10 /INW ERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2022.
Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze retributie.
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