Reglement

Tariefregeling op de gemeentelijke begraafplaatsen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2013 , gewijzigd door de gemeenteraad op 18
december 2014
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 12 januari 2015

Art. 1
Met ingang van 01/01/2014 en eindigend op 31/12/2019 is hierna vermeld reglement van
toepassing.
Art. 2
Op alle begraafplaatsen geschiedt de asverstrooiing gratis.
Het eventueel aan te kopen gedenkplaatje voor de herdenkingszuil bedraagt 30 euro per stuk. De
familie of de nabestaanden zorgen zelf voor de belettering.
Art. 3
Voor de asverstrooiing in de Belgische territoriale zee, de asverstrooiing op een andere plaats
dan de begraafplaats, de begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats en de
bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats is geen gemeentelijke retributie
verschuldigd.
Art. 4
Retributie op het bekomen van een grondconcessie voor de duur van 25 jaar
Aantal kisten
1 of 2

Grondconcessie
600 €

Aantal asurnen
1 of 2

Grondconcessie
300 €

Art. 5
Retributie op het bekomen van een concessie voor de duur van 50 jaar
Grafkelder van 2 personen (max.
3 stoffelijke resten)
Grondconcessie
Kelder
1 bijkomende asurne

1200
+ 450
= 1650
+ 300

€
€
€
€

+ ambtshalve hernieuwing volgens formule in art. 7 voor
gelijkschakeling van de concessiedatum
Grafkelder van 3 personen (max.
5 stoffelijke resten)
Grondconcessie
Kelder

1800 €
+ 700 €
Pagina 1 van 3

Per bijkomende asurne

= 2500 €
+ 300 €
+ ambtshalve hernieuwing volgens formule in art. 7 voor
gelijkschakeling van de concessiedatum

Urnenkelder van 2 personen
2 urnen
Kelder
Urnenkelder van 3 personen
3 urnen
Kelder

600 €
325 €
= 925 €
900 €
+ 325 €
= 1225 €

Bij afstand van ambtshalve hernieuwing na de 2de bijzetting in een kelder van 2 personen en de
3de bijzetting in een kelder van 3 personen, kan geen asurne meer toegevoegd worden teneinde
de gelijkschakeling van de concessie niet in het gedrang te brengen.
Art. 6
Retributie op het bekomen van een columbariumnis voor de duur van 50 jaar
Aantal bijzettingen
1 asurne
2 asurnen
3 asurnen

Totale kostprijs
750 €
900 €
1050 €

Art. 7
Verlenging van een concessie kan :
-

Op nadrukkelijke vraag van iedere belanghebbende.

-

Naar aanleiding van elke nieuwe begraving of bijzetting in de concessie.
De op dat tijdstip geldende tarieven worden voor de verlenging van de concessie
toegepast.

De retributie wordt als volgt berekend :
-

Bij het einde van de volledige concessietermijn :
De volledige kostprijs van de grondconcessie (verminderd met de prijs van een kelder)

-

Bij een volgende begraving of bijzetting :
Aantal verstreken jaren x totale concessie
Concessie looptijd

Art. 8
Het aantal plaatsen in een nis of in het urnenveld is beperkt tot maximaal 3 per concessie.
Art. 9
-1. De vastgestelde concessievergoedingen worden verdubbeld voor het begraven of bijzetten
van personen die geen inwoner zijn van de gemeente.
-2. Het bedrag van de concessie wordt niet vermeerderd voor :
- Personen opgenomen in een rustoord, psychiatrie of instelling voor gehandicapten op
het grondgebied van een andere gemeente ingeval
belanghebbende voor opname in Maldegem ingeschreven was en
ende hier nog familie heeft tot en met de 2de graad.
- Personen die omwille van hun zorgbehoevendheid afgeschreven worden naar
een andere gemeente bij hun kind of kleinkind en die hier eveneens familie
woonachtig hebben tot en met de 2de graad of die hier niet langer dan 10 jaar
voor datum van overlijden afgeschreven werden.
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- Personen opgenomen in instellingen vermeld in art. 1, 1ste en 2de lid van de wet van 02
april 1965 waarvoor het OCMW van de gemeente Maldegem bevoegd is.
Art. 10
De prijs van de concessie :
-Wordt in consignatie gegeven aan de gemeenteontvanger of aan zijn afgevaardigde bij het
indienen van de aanvraag tot concessie of hernieuwing; wordt eigendom van de gemeente bij de
kennisgeving van het besluit tot toekenning van de concessie of hernieuwing.
Art. 11
De gemeenteraad gaat akkoord om vanaf 01 januari 2015 bij de retributiereglementen het
volgende toe te voegen :
'wanneer een aanmaning vereist is, wordt vanaf de tweede aanmaning een administratieve kost
aangerekend van 5,00 euro voor een niet-aangetekende zending en 12,50 euro voor een
aangetekende zending. Bij toepassing van een dwangbevel wordt er 20,00 euro aangerekend. Bij
betaling zullen eerst de aangerekende kosten (aangetekende zendingen en administratiekosten)
aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande niet-fiscale ontvangsten (in hoofdsom). De
invordering van deze retributie zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de
burgerlijke rechtsvordering geschieden of overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet
door middel van een dwangbevel.'
Art. 12
De gemeenteraadsbeslissing van 26 januari 2011 houdende tariefreglement voor de concessies
op gemeentelijke begraafplaatsen : aanpassing, wordt opgeheven en vervangen door de
gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2013.
Art. 13
Een afschrift van deze beslissing wordt aan de hogere overheid toegezonden.
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