Ref: MD/CANT ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aanvraag
LAATSTE RUSTPLAATS
PLECHTIGHEID
Datum: …………………………………………………………………… Uur: …………………………………………………… IDnr: ……………………
Locatie:

O Mortsel-Dorp

O Cantincrode

Stelsel:

O Concessie nieuw (25 jaar)

O Gewone lijn (10 jaar)

O Concessie bestaand
Type:

Nr:……………….

O Kelder
O Columbarium

O Erepark
O Urnenveld

Huur ceremonieruimte begraafplaats Cantincrode:

O Ja (max. 60 pers.)

O Nee

Lijkbezorging van persoon vreemd aan de stad:

O Ja

O Nee

Coördinaten:

O Volle aarde
O Asverstrooiing

Naam:………………………………………………………………………..

Park: ……………………………………………

Lijn/veld/muur: ………………….

Graf/nis: ……………..

OVERLEDENE
Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __
Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………….

Straat: ………………………………………………………………………..

Huisnr: …………………….. Bus: ……………………………….

Postcode + Gemeente ………………………………………………..

Burgerlijke staat: …………………………………………………….

Geboortedatum: ………………………………………………………..

Geboorteplaats: ……………………………………………………..

Overlijdensdatum: …………………………………………………….

Plaats van overlijden: ………………………………………………

BEGRAFENISONDERNEMING
Naam: ………………………………………………………………………..
Straat: ………………………………………………………………………..

Huisnr: …………………….. Bus: ………………………………

Postcode: ………………………………………………………………….

Gemeente: …………………………………………………………….

Tel/gsm: ……………………………………………………………………

E-Mail: ……………………………………….............................

OPMERKINGEN
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GEDENKTEKEN

Aangevraagd

___ / ___ / 20____

Goedgekeurd

___ / ___ / 20____

Door

Geplaatst

___ / ___ / 20____

Waar

Gecontroleerd ___ / ___ / 20____

Door

Vak voorbehouden voor administratie

GEDENKTEKEN OP HET URNENVELD OF COLUMBARIUM (85 €) O Ja

O Nee

De stad Mortsel voorziet in de levering van de uniforme afsluitsteen, die dient als basis voor het gedenkteken.
De nabestaanden voorzien zelf in het aanbrengen van de tekstplaat en het aanbrengen van de inscripties.

NAAMPLAATJE AAN DE STROOIWEIDE (30 €)

O Ja

O Nee

De stad Mortsel voorziet in de levering, gravering en plaatsing van een uniform naamplaatje.

GEDENKTEKEN OP HET EREPARK (KOSTELOOS)

O Ja

O Nee

De stad Mortsel voorziet kosteloos in de levering, gravering en plaatsing van het gedenkteken.

GEDENKTEKEN OP EEN GRAF

O Ja

O Nee

De nabestaanden voorzien zelf in het aanbrengen van het gedenkteken en het aanbrengen van de inscripties.

MATERIAAL
Soort: …………………………………………………

Kleur: …………………………………………………………………….

INSCRIPTIES
Voornaam: ………………………………………..

Naam: …………………………………………………………………..

Geboortedatum ………………………………..

Overlijdnsdatum:……………………………………………………

Symbolisch teken: …………………………………………………………………………………………………………………………

UITVOERDER
Naam: ………………………………………………………………………..
Straat: ………………………………………………………………………..

Huisnr: …………………….. Bus: ………………………………

Postcode: ………………………………………………………………….

Gemeente: …………………………………………………………….

Tel/gsm: ……………………………………………………………………

E-Mail: ……………………………………….............................

PLAN het gedenkteken zal worden uitgevoerd volgens ingediend plan, vooraanzicht en grondplan op schaal
PLAATSING enkel op werkdagen mits afspraak via e-mail begraafplaats@mortsel.be
AANVRAGER
Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __
Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………….

Straat: ………………………………………………………………………..

Huisnr: …………………….. Bus: ……………………………….

Postcode: ………………………………………………………………….

Gemeente: ……………………………………………………………..

Tel/gsm: ……………………………………………………………………

E-Mail: ………………………………………..............................
Handtekening: ………………………………………………………..
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Volgnummer
Naam
Aantal personen

CONCESSIE ……… JAAR

Coördinaten
Vak voorbehouden voor administratie

AANVRAGER rechthebbende nabestaande die zal instaan voor het graf
Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __
Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………….

Straat: ………………………………………………………………………..

Huisnr: …………………….. Bus: ……………………………….

Postcode: ………………………………………………………………….

Gemeente: ……………………………………………………………..

Tel/gsm: ……………………………………………………………………

E-Mail: ………………………………………..............................

Verwantschap met overledene: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

TE BEGRAVEN PERSONEN enkel

bij aanvraag van een nieuwe concessie

NIET GECREMEERD


Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __

Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………..

Geboortedatum ………………………………………………………….

Overlijdensdatum: ……………………………………………….

Verwantschap met aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………………………………..


Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __

Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………..

Geboortedatum ………………………………………………………….

Overlijdensdatum: ……………………………………………….

Verwantschap met aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

GECREMEERD


Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __

Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………..

Geboortedatum ………………………………………………………….

Overlijdensdatum: ……………………………………………….

Verwantschap met aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………………………………..


Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __

Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………..

Geboortedatum ………………………………………………………….

Overlijdensdatum: ……………………………………………….

Verwantschap met aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
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FA

___ / ___ / 20____

Betaald

___ / ___ / 20____

Collegebesluit

___ / ___ / 20____

Kennisgeving

___ / ___ / 20____

Vak voorbehouden voor administratie

BETALING In te vullen door de begraafplaatsbeheerder indien van toepassing
Concessiebedrag:

…………………………………. euro

Volle grond – columbarium – urnenveld

Retributiebedrag:

…………………………………. euro

Naamplaat – afdekplaat – ceremonieruimte - prestaties

Belastingsbedrag:

…………………………………. euro
Inkomtaks – ontgraving
___________________________

Totaal verschuldigd bedrag:

…………………………………. euro

De aanvrager zal een factuur met overschrijvingsformulier ontvangen. Het verschuldigde bedrag dient te worden betaald
binnen een termijn van 30 dagen na toezending van de factuur.

ONDERTEKENING Duid aan indien van toepassing
O De aanvrager geeft toestemming om persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken volgens ons privacybeleid
in bijlage op pagina 6.
Lees alles over ons privacybeleid via https://www.mortsel.be/Configuratie/Ondersteunende_navigatie_footer/Disclaimer
O De begrafenisondernemer ondertekent in naam van de aanvrager
Opgemaakt te Mortsel op datum: ___ / ___ / 20____
Handtekening: ………………………………………………………..

VERPLICHTINGEN VAN DE RECHTHEBBENDE VAN EEN CONCESSIE
1. Het naleven van de vigerende wetten en reglementen op de lijkbezorging, de begraafplaatsen en de
grondvergunningen.
2. Het meedelen van de naam en het adres van de rechthebbende op deze grondvergunning wanneer deze enige
wijzigingen ondergaan.
3. Binnen een termijn van zes maanden na de aanvraag van de grondvergunning over te gaan tot de plaatsing van een
grafteken.
Op het urnenveld en columbarium worden door zorgen van de stad urnenkelders geplaatst. De graftekens op het
urnenveld en columbarium zullen bestaan uit een door de stad ter beschikking gestelde afdekplaat in natuursteen.
Mits aanvraag en betaling van de geldende retributie kunnen nabestaanden een afdekplaat en toelating tot het
plaatsen ervan bekomen. De graftekens mogen slechts worden opgericht of gewijzigd na schriftelijke toelating van
de burgemeester of zijn afgevaardigde.
4. Het grafteken en de beplanting op de concessie ten allen tijde degelijk te onderhouden.
5. Op eigen kosten dit grafteken te laten wegnemen bij het verstrijken van de concessietermijn.
Afstand te doen van zijn /haar eigendomsrechten op het grafteken wanneer dit niet is weggenomen bij het
verstrijken van de vergunningstermijn
Aanvraag te versturen naar begraafplaats@mortsel.be met kopie aan admin.bp@mortsel.be
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Bijlage
STAD MORTSEL
DIENST BEGRAAFPLAATSEN

Tarieven retributies en belastingen m.b.t. begraafplaatsen (2020 – 2025)
Retributie voor het afleveren van nieuwe concessies
- grafconcessie 25 jaar:

550 € per graf voor inwoners van Mortsel
1650 € per graf voor niet-inwoners van Mortsel

- columbariumconcessie 25 jaar:

550 € per nis voor inwoners van Mortsel
1650 € per nis voor niet- inwoners van Mortsel

- urnenveldconcessie 25 jaar:

550 € per nis voor inwoners van Mortsel
1650 € per nis voor niet- inwoners van Mortsel

Retributie voor het hernieuwen van concessies voor periodes van 5, 10, 15, 20 of 25 jaar
- grafconcessie:

110 € per graf per 5 jaar voor inwoners van Mortsel
330 € per graf per 5 jaar voor niet-inwoners van Mortsel

- columbariumconcessie:

110 € per nis per 5 jaar voor inwoners van Mortsel
330 € per nis per 5 jaar voor niet- inwoners van Mortsel

- urnenveldconcessie:

110 € per nis per 5 jaar voor inwoners van Mortsel
330 € per nis per 5 jaar voor niet- inwoners van Mortsel

Belasting op de bezorging van stoffelijke overschotten van personen vreemd aan de stad (“Inkomtaks”)
140 € per

- verstrooiing van de as van één persoon
- niet-geconcedeerde bijzetting van de as van één persoon in het columbarium
- niet-geconcedeerde bijzetting van de as van één persoon in het

275 € per

- niet-geconcedeerde begraving van één persoon in volle aarde

Belasting op ontgraving of verplaatsing van de urn met de as:
330 €
660 €

per ontgraving of verplaatsing van één urn met de as uit het urnenveld of het uit het columbarium
per ontgraving van één stoffelijk overschot uit volle aarde

Overige retributies
Naamplaatje voor de herdenkingszuil (inox)

30 €/stuk

Prestaties door stadsdiensten voor werken ten laste van nabestaanden

45 €/manuur

Afdekplaat voor het columbarium (natuursteen)

85 €/stuk

Afdekplaat voor het urnenveld (natuursteen)

85 €/stuk

Gebruik ceremonieruimte begraafplaats Cantincrode
(ca. 60 zitplaatsen)

85 €/plechtigheid
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Bijlage
ONS PRIVACYBELEID IN HET KORT
Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij
vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de
Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).
Doeleinden en verwerkingsgronden
Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan
enkel:






om een wettelijke verplichting na te komen
voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit
Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze
medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging
ervan.
Doorgifte en verstrekking aan derden
Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.
Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering
van de hierboven beschreven doeleinden.
Openbaarheid
Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij
worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan
vooraf.
Bewaring
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de
archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds
geanonimiseerd.
Rechten
Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:





recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze
worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij
er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij
hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.
Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult steeds je
identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.
Lees alles over ons privacybeleid via onderstaand link.
https://www.mortsel.be/Configuratie/Ondersteunende_navigatie_footer/Disclaimer
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