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Provincie West-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN 

Arrondissement Roeselare VAN DE GEMEENTERAAD 

Gemeente 8880 Ledegem  
 

 

ZITTING VAN 13 DECEMBER 2012. 
 

AANWEZIG : M. Bart Dochy, Burgemeester-voorzitter ; 

Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein en  

Bart Ryde, Schepenen ; 

Geert Wylin, Michel Taillieu, Lieven Vandermersch, Moreen Dewolf, 

Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Louis Sandra, Ine Schoutteten, 

Virgini Degroote, Geert Vanmarcke, Ronald Cambier, Dany Claeys, 

Willy Claeys, Delphine Quaegebeur, Marianne Eeckhout en Luc Soete, 

Raadsleden ; 

Geert Demeyere, Gemeentesecretaris. 
 

VASTSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR EEN RETRIBUTIE OP GRAF- 

EN COLUMBARIUMCONCESSIES, CONCESSIES IN URNENVELD EN CONCESSIES IN VOLLE 

GROND, AANSLAGJAAR 2013-2019 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42 §3, 43 §2, 15° en 253 §1, 3° ;  

 

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij  

decreet van 10 november 2005, 18 april 2008 en 9 december 2011 ; 

 

Gelet op omzendbrief BA-2006/03 d.d. 10 maart 2006 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

houdende toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de 

uitvoeringsbesluiten ;  

 

Overwegende dat ingevolge het decreet van 16 januari 2004, meer bepaald artikel 6, eerste en tweede lid, de 

bevoegdheid tot het toekennen, het hernieuwen van concessies en het terugnemen van verwaarloosde concessies 

op een gemeentelijke begraafplaats kan gedelegeerd worden aan het college van burgemeester en schepenen ; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente ; 

 

Gehoord burgemeester Bart Dochy in zijn toelichting ; 

 

BESLUIT : met 12 ja-stemmen (CD&V-VD-fractie) 

 met 8 onthoudingen (Sp.a-fractie, Actief-fractie, Vlaams Belang-fractie) 

 

Artikel.1.- Voor een periode ingaand op 1 januari 2013 en eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve 

van de gemeente een retributie gevestigd op graf- en columbariumconcessies, concessies in urnenveld en 

concessies in volle grond. 

 

Artikel.2.- Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt: 

 

1. Concessie in volle grond - termijn 25 jaar:    € 125,00 

Concessie met kelder       - termijn 50 jaar:    € 500,00 

 

2. Concessie in urnenveld - termijn 25 jaar:   € 125,00 

Concessie in urnenveld - termijn 50 jaar:   € 500,00 

 

3. Concessie bijzetting columbarium nis - termijn 25 jaar:   € 125,00 
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Concessie bijzetting columbarium nis - termijn 50 jaar:  € 500,00 

 

De prijs wordt berekend per concessie en is ondeelbaar. 

 

4. Grafkelders : 

 

Grafkelder voor 1 persoon:     € 450,00 

Grafkelder voor 2 personen:     € 500,00 

Grafkelder voor 3 personen:     € 900,00 

Bovengrondse kelder                     aan kostprijs 

 

5. Urnensteen:       € 550,00 

 

Artikel.3.- De retributie dient bij de aanvraag gestort te worden op rekeningnummer BE15 0910 0023 2930 van 

gemeentebestuur Ledegem door de aanvrager. 

 

Artikel.4.- De bevoegdheid tot het toekennen, het hernieuwen van de concessies en voor de terugneming van de 

verwaarloosde concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen te Ledegem wordt gedelegeerd aan het college 

van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel.5.- Deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

 

 

 

 

                                                             Aldus beslist in bovenvermelde zitting, 

   

 NAMENS DE GEMEENTERAAD,  

   

De Secretaris,                  De Burgemeester-voorzitter, 

get. G. Demeyere                  get. B. Dochy 

   

 Voor eensluidend uittreksel,  

   

De Secretaris,                  De Burgemeester-voorzitter, 

   

   

   

   

   

   

   

   

G. Demeyere                  B. Dochy 

   

 

 


