RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN
DE LIJKBEZORGING

Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 en bekendgemaakt op de
gemeentelijke website op 20 december 2019 (van toepassing vanaf 1 januari 2020).

Artikel 1:
§1. Dit retributiereglement is van toepassing op alle begraafplaatsen gelegen op het grondgebied van
de gemeente Ichtegem.

§2. Met ingang van 1 januari 2020 dient een retributie betaald te worden voor concessies op de
gemeentelijke begraafplaatsen en aanverwante diensten in het kader van de lijkbezorging.

Artikel 2:
De tarieven zijn geldig voor de volgende categorieën:
Categorie 1

Het tarief voor personen die voldoen aan één van onderstaande
voorwaarden:
-

Inwoners van de gemeente Ichtegem;

-

Personen geboren in de gemeente Ichtegem;

-

Personen die in de gemeente Ichtegem gewoond of verbleven
hebben gedurende een termijn van minstens 10 jaar;

-

Personen die familie hebben of gehad hebben tot en met de 2e
graad (bloed- en/of aanverwantschap);

Categorie 2

Tarief voor personen die niet voldoen aan een van de voorwaarden van
tarief 1. Deze personen worden verder in dit document benoemd als
personen vreemd aan de gemeente.

Uitzonderingen:

De tarieven voor concessies waarvan één of meerdere personen wel
voldoen aan de voorwaarden voor categorie 1 en de andere personen
niet, worden proportioneel berekend, tot het aantal personen waarvoor
de concessie is bestemd.

Artikel 3: Voor concessies gelden volgende tarieven:
Concessies voor 30 jaar

Cat. 1

Cat. 2

Concessie grond met grafkelder voor 2 personen

1.200 euro

3600 euro

Concessie grond met grafkelder voor 3 personen

1.450 euro

4350 euro

Concessie columbariumelement voor 2 personen

600 euro

1800 euro

Concessie columbariumelement voor 3 personen

850 euro

2550 euro

Concessie grond met urnenkelder voor 2 personen

900 euro

2700 euro

Concessie grond met urnenkelder voor 3 personen

1.150 euro

3450 euro

Concessie grond met urnenkelder voor 4 personen

1.400 euro

4200 euro

500 euro

1500 euro

Concessie volle grond voor 1 persoon

Artikel 4: Het volgende geldt voor onderstaande aanvragen:
Cat. 1

Cat. 2

Eenvormig grafteken

620 euro

1860 euro

Begraven in volle grond zonder concessie

gratis

500 euro

Gebruik strooiweide

gratis

500 euro

Naamplaatje op de herdenkingszuil strooiweide

75 euro

225 euro

Bijzetting

gratis (De duur van

gratis (De duur van

de concessie wordt

de concessie wordt

niet herstart na het

niet herstart na het

bijzetten van een 2e

bijzetten van een 2e

of 3e persoon)

of 3e persoon)

300 euro

900 euro

(max. 1 persoon per plaats) met een wettelijke
termijn van 10 jaar

Boventallige bijzetting in bestaande grafkelder waar
fysisch nog voldoende plaats aanwezig is om een
urne te plaatsen. Bovenop het aantal personen
waarvoor de oorspronkelijke concessie was
verleend. (maximum 1 per graf)

Artikel 5: Een concessie kan na het verstrijken van een eerste termijn, worden vernieuwd voor een
periode van 15 jaar of 30 jaar. Volgende tarieven zijn van toepassing:
15 jaar

30 jaar

Concessie grond met grafkelder voor 2 personen

500 euro

800 euro

Concessie grond met grafkelder voor 3 personen

600 euro

1000 euro

Concessie columbariumelement voor 2 personen

250 euro

400 euro

Concessie columbariumelement voor 3 personen

350 euro

550 euro

Concessie grond met urnenkelder voor 2 personen

375 euro

600 euro

Concessie grond met urnenkelder voor 3 personen

475 euro

750 euro

Concessie grond met urnenkelder voor 4 personen

575 euro

900 euro

Concessie volle grond voor 1 persoon

300 euro

500 euro

Concessie naamplaatje op herdenkingszuil

gratis

gratis

strooiweide

Artikel 6: Voor opgravingen gelden volgende tarieven:
Ontgraving van stoffelijke overschotten

750 euro per graf, ongeacht het aantal stoffelijke

uit een ondergronds graf

overschotten

Ontgraving van een kindergraf

250 euro

Ontgraving van een asurne

250 euro ongeacht het aantal urnen

Bovenstaande retributie is niet verschuldigd voor opgravingen verricht ingevolge van een
rechterlijke beslissing.

Artikel 7: De concessie:
Aanvraag:
De aanvraag moet schriftelijk gebeuren op de daartoe voorziene gemeentelijke formulieren.
Daarbij moet duidelijk zijn wie de concessiehouder is, over welke aard concessie het gaat, het aantal
voorziene personen en de namen van de personen voor wie de concessie is bestemd.
Bij aanvraag van een verlening dient duidelijk ingevuld te zijn voor hoeveel jaar.

Aanvang:
Elke concessie start op de datum van de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen.
Bij een verlenging van een concessie neemt de nieuwe concessie altijd aanvang op de vervaldatum
van de vorige concessie. Na betaling van het verschuldigde bedrag wordt een beslissing van het
College van Burgemeester en schepenen bezorgd aan de concessiehouder.

Recht van gebruik:
Elke concessie op de begraafplaats geeft de titularis géén recht van eigendom, enkel het recht van
gebruik met een bijzondere bestemming (begraafplaats voor personen die vermeld zijn in de aanvraag
en in de concessie.)

Kosten:
Alle gebeurlijke onkosten die mogelijk kunnen ontstaan tijdens de periode van de concessie, zijn ten
laste van de concessiehouder.

Artikel 8:
§1. De betaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na toezending van de factuur.

§2. De betaling van de retributie kan gebeuren in speciën, op elektronische wijze of door
overschrijving.

§3. Bij niet betaling of bij gebrek aan vrijwillige betaling zal de invordering en vervolging gebeuren
overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur of overeenkomstig de regels
van het burgerlijk recht.

Artikel 9:
§1. Het college van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd grafconcessies te verlenen op de
gemeentelijke begraafplaatsen. Deze worden uitgevoerd overeenkomstig de tarieven en de
voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad.

§2. Het college van Burgemeester en Schepen en wordt gemachtigd om de aanvragen van
aanverwante diensten betreffende lijkbezorging in uitvoering te brengen overeenkomstig de tarieven
en voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad.

Artikel 10. Het reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het decreet over
het lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 2 betreffende de bekendmaking
en inwerkingtreding, met vermelding van de datum waarop ze zijn aangenomen en de datum waarop
ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt.

Artikel 11:Dit besluit wordt van kracht met ingang van 1 januari 2020 tot op het ogenblik van de
opheffing ervan door de gemeenteraad. Het tarief reglement vastgesteld in de Gemeenteraad van 22
december 2011 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.

