Reglement

Tariefregeling op de gemeentelijke begraafplaatsen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2014 , gewijzigd door de gemeenteraad op 18
december 2019
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 19 december 2019

Artikel 1
Met ingang van 01/01/2020 en eindigend op 31/12/2025 is hierna vermeld reglement van
toepassing.
Artikel 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.
Artikel 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.
Artikel 4
Retributie op het bekomen van een grondconcessie voor de duur van 25 jaar
Aantal kisten
1 of 2
Aantal asurnen
1 of 2

Grondconcessie
€ 600
Grondconcessie
€ 300

Artikel 5
Retributie op het bekomen van een concessie voor de duur van 25 jaar
Grafkelder van 2 personen (max. 2 stoffelijke resten)
Grondconcessie
Kelder
Grafkelder van 3 personen (max. 3 stoffelijke resten)
Grondconcessie
Kelder

€ 600
+ € 450
= € 1050
€ 900
+ € 700
= € 1.600
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Urnenkelder van 2 personen
2 urnen
kelder

€ 300
+ € 325
= € 625

Urnenkelder van 3 personen
3 urnen
kelder

€ 450
+ € 325
= € 775

Artikel 6
Retributie op het bekomen van een columbariumnis voor de duur van 25 jaar
Aantal bijzettingen

Totale kostprijs

1 asurne
2 asurnen
3 asurnen

€ 375
€ 450
€ 525

Artikel 7
Verlenging van een concessie kan op nadrukkelijke vraag van iedere belanghebbende.
1) Verlenging van een grondconcessie, urnenkelder en columbariumnis naar aanleiding van
verval
/beëindiging concessie:
Met een termijn van 15 jaar: 250 euro
Met een termijn van 25 jaar: 350 euro
2) Verlening van een grafkelder:
Verlenging van een grafkelder naar aanleiding van verval/beëindiging concessie:
Met een termijn van 15 jaar: 300 euro
Met een termijn van 25 jaar: 450 euro
3) Verlenging naar aanleiding van een bijbegraving:
(aantal verstreken jaren x totale kostprijs grondconcessie) / Concessielooptijd
Artikel 8
Het aantal plaatsen in een nis of in het urnenveld is beperkt tot maximaal 3 per concessie.
Artikel 9
Het bedrag van de concessie wordt niet vermeerderd voor personen die vroeger in één van de
bevolkingsregisters van Maldegem waren ingeschreven en dit gedurende minstens 18 jaar.
Artikel 10
De prijs van de concessie :
- Wordt in consignatie gegeven aan de financieel directeur 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.
Artikel 11
Het retributiereglement voor inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen zoals
vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 2019 is onverminderd van toepassing op alle
vorderingen voortvloeiend uit dit retributiereglement.
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