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AGENDAPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME
GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE VERSCHILLENDE REGLEMENTEN
Toelichting
De verschillende reglementen van de tarieven op de begraafplaatsen werden hier samengebracht.
Besluit
8/9/2004 - Retributiereglement m.b.t. grondconcessies, columbaria en urnenvelden
Artikel 1:
De retributies betreffende de concessies op de begraafplaatsen van de gemeente Hamme, gespecificeerd
in het huishoudelijk reglement onder art. 1, worden als volgt vastgesteld:
- individuele concessie voor begraving in volle grond, urnenkelder of plaatsing van een urne in columbaria
vanaf de leeftijd van 13jaar: per jaar: 20euro
Artikel 2:
Voor een begraving in de hoofdingang op de begraafplaatsen van de gemeente Hamme, gespecificeerd in
het huishoudelijk reglement onder art. 1, of op de erebegraafplaats worden de tarieven verdubbeld.
Artikel. 3:
De inning van de vastgestelde rechten zal eventueel gebeuren volgens de burgerlijke
rechtsplegingsprocedure.
Artikel 4:
Dit retributiereglement wordt definitief en bindend overeenkomstig art. 112 en 114 van de nieuwe
gemeentewet na het afsluiten van het openbaar onderzoek, voor zover geen bezwaren worden
ingediend.
Artikel 5:
Afschrift van onderhavig besluit gewordt de Provinciegouverneur.
Artikel 6:
Het tariefreglement inzake de grondconcessies en de columbaria op de gemeentelijke begraafplaatsen
dd. 19 december 2001 wordt opgeheven.
18/12/2013 - Retributiereglement leveren en plaatsen van urnenzerkjes voor niet-geconcedeerd
urnenveld – besluit.
Artikel 1:
Het leveren en plaatsen van een urnenzerkje gebeurt door de gemeente onmiddellijk na de begraving van
de
Asurn.
Artikel 2:
Voor het leveren en plaatsen van het urnenzerkje op een niet geconcedeerd gedeelte wordt een
retributie geheven van 125 euro.
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Artikel 3:
Voor het aanbrengen van een naamplaatje wordt een retributie geheven van 20 euro.
Artikel 4:
Het bedrag van 145 euro is verschuldigd door diegene die de aanvraag om een niet geconcedeerd
urnenzerk ondertekent.
Artikel 5:
Bij weigering of nalatigheid van het verschuldigde recht te betalen, geschiedt de invordering van het niet
betwiste gedeelte ofwel via de burgerlijke rechtspleging ofwel via een dwangbevel zoals voorzien in
artikel 94 Gemeentedecreet. De invordering van het betwiste gedeelte kan enkel via de burgerlijke
rechtspleging ingevorderd worden.
Artikel 6:
Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet.
Artikel 7:
In het kader van artikel 248 en 253 van het Gemeentedecreet (algemeen bestuurlijk toezicht) een kopie
van onderhavig besluit aan de provinciegouverneur aangetekend op te sturen.
18/12/2013 - Retributie leveren en plaatsen van gedenk- of naamplaten – besluit, aangepast bij besluit
van de gemeenteraad van 16/12/2015 (gecoördineerd)
Gelet op het retributiereglement inzake het leveren en plaatsen van gedenkplaten op columbariumnissen
en herdenkingszuilen op de strooiweiden dd. 8 september 2004;
Artikel 1:
Het leveren en het plaatsen van een gedenkplaat op de columbariumnissen en van de naamplaatjes op de
herdenkingszuilen gebeurt door de gemeente.
Artikel 2:
Voor het leveren en plaatsen van de granieten afdekplaten wordt een retributie geheven van 100 euro
zonder gravure.
Artikel 3:
Voor het leveren en aanbrengen van een naamplaatje op een herdenkingszuil wordt een retributie
geheven van 40 euro met gravure.
Artikel 4:
Het bedrag van de retributie is verschuldigd door diegene die om de afdekplaat of naamplaat verzoekt.
Artikel 5:
Bij weigering of nalatigheid van het verschuldigde recht te betalen, geschiedt de
invordering van het niet betwiste gedeelte ofwel via de burgerlijke rechtspleging ofwel viaeen
dwangbevel zoals voorzien in artikel 94 Gemeentedecreet. De invordering van het betwiste gedeelte kan
enkel via de burgerlijke rechtspleging ingevorderd worden.
Artikel 6:
Afschrift van onderhavig besluit gewordt de Provinciegouverneur.
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Artikel 7: Het retributiereglement inzake het leveren en plaatsen van gedenk- of naamplaten dd. 8
september 2004 wordt opgeheven.
22 oktober 2014 - Retributiereglement kinderbegraafplaatsen - leveren en plaatsen van vlinders in de
vlinderboom en naamplaatjes op urnenpaddenstoel – besluit, aangepast door het besluit van
25/2/2015 (gecoördineerd)
Artikel 1:
Het leveren en plaatsen van een gedenkplaatje op de urnenpaddenstoel en van de vlinders aan de
vlinderboom gebeurt door de gemeente.
Artikel 2:
Voor het leveren en aanbrengen van een naamplaatje op de urnenpaddenstoel wordt een retributie
geheven van 20 euro met gravure.
Artikel 3:
Voor het leveren en aanbrengen van een vlinder zonder gravure aan de vlinderboom wordt een retributie
geheven van 120 euro.
Voor het leveren en aanbrengen van een vlinder met gravure aan de vlinderboom wordt een retributie
geheven van 125 euro.
Artikel 4:
Het bedrag van de retributie is verschuldigd door diegene die om de vlinder of het naamplaatje verzoekt.
Artikel 5:
Voor de invordering van het niet-betwiste gedeelte kan, naast de burgerlijke procedure, ook toepassing
gemaakt worden van het dwangbevel, zoals geregeld in artikel 94 van het Gemeentedecreet.
Voor de invordering van het betwiste gedeelte is enkel de burgerlijke rechtspleging mogelijk.
Artikel 6:
Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 7:
Afschrift van onderhavig besluit wordt bezorgd aan de Provinciegouverneur.
16/12/2015 - Retributiereglement inzake het leveren en plaatsen van gedenkplaten op
herdenkingszuilen na ontruiming - besluit.
Artikel 1: Het leveren en plaatsen van een gedenkplaatje op de herdenkingszuilen gebeurt door de
gemeente.
Artikel 2: Voor het leveren en aanbrengen van een naamplaatje op de herdenkingszuil wordt een
retributie geheven van 20 euro met gravure.
Artikel 3: Het bedrag van de retributie is verschuldigd door diegene die om het naamplaatje verzoekt.
Artikel 5: De inning van de vastgestelde rechten zal eventueel gebeuren volgens de burgerlijke
rechtsplegingsprocedure.
Artikel 6: Dit retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig 186 van het Gemeentedecreet..
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Artikel 7: Afschrift van onderhavig besluit gewordt de Provinciegouverneur.

