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Retributiereglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen 
 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27.12.1979 houdende vaststelling van de retributies van de 

grafconcessies, zoals gewijzigd bij raadsbeslissing van 17.01.1996; 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20.05.1981 houdende vaststelling van de retributies van de 

grafkelders, zoals gewijzigd bij raadsbeslissing van 17.01.1996; 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2002 houdende de reglementering op de 

gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele, 

 

Overwegende dat deze retributies dienen te worden aangepast en de voorwaarden zich opdringen te 

voorzien in een uitbreiding met urnenvelden; 

 

Gelet op de desbetreffende wettelijke bepalingen, inzonderheid op artikel 117 van de nieuwe 

gemeentewet; 

 

Gelet op de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van de 

provinciale en plaatselijke heffing; 

 

Gelet op de gemeentewet en het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse 

Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten; 

 

Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het 

college van burgemeester inzake bezwaarschrift tegen een provincie - of gemeentebelasting; 

 

 

BESLUIT:  
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Artikel 1 
 

§1. Met ingang van 01 juli 2004 dienen volgende tarieven te worden gevorderd op alle 

begraafplaatsen van de gemeente Oosterzele 

 

Graven in volle grond en grafkelders 

Type concessie # Personen Type zerk Looptijd Berekening €/m² m² totaal 

        

Zonder 1 Rug 10 jaar    0 € 

        

Grafconcessie 1  5 jaar 180/3 60 2.00m² 120 € 

Grafconcessie 1 Klassieke zerk 15 jaar  180 2.00m² 360 € 

Grafconcessie 1 Klassieke zerk 25 jaar 180/3*5=300 300 2.00m² 600 € 

        

Grafconcessie 2 boven elkaar  5 jaar 225/3 75 2.00m² 150 € 

Grafconcessie 2 boven elkaar Klassieke zerk 15 jaar 180+25% 225 2.00m² 450 € 

Grafconcessie 2 boven elkaar Klassieke zerk 25 jaar 300+25% 375 2.00m² 750 € 

        

Grafconcessie 2 naast elkaar  5 jaar 225/3 75 4.00m² 300 € 

Grafconcessie 2 naast elkaar Klassieke zerk 15 jaar 180+25% 225 4.00m² 900 € 

Grafconcessie 2 naast elkaar Klassieke zerk 25 jaar 300+25% 375 4.00m² 1.500 € 

        

Grafkelder 2 Klassieke zerk 25 jaar Basispr. 25jr 300 2.50m² 750 € 

Grafkelder 2 Klassieke zerk 50 jaar (300*2,5)*2 300 2.50m² 1.500 € 

        

Grafkelder 3 Klassieke zerk 25 jaar (750 €/2)*3  2.50m² 1.125 € 

Grafkelder 3 Klassieke zerk 50 jaar (1500€/2)*3  2.50m² 2.250 € 

        

Grafkelder 1 Urne bijplaatsen rest. Termijn    100 € 

 

Columbaria 

Type concessie # Personen Type zerk Looptijd Berekening € m² totaal 

        

Nis-Zonder 1 / 10 jaar    0 € 

        

Nis 1  5 jaar 150/3   50 € 

Nis 1 / 15 jaar Basispr. 150 € / 150 € 

Nis 1 / 25 jaar 150€+50% 225 € / 225 € 

        

Nis 2  5 jaar 300/3   100 € 

Nis 2  15 jaar 150€*2 300  300 € 

Nis 2 / 25 jaar 

(150*2)+50

% 450 €  450 € 
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Urnenkelder 

Type concessie # Personen Type zerk Looptijd Berekening € m² totaal 

        

Zonder 1 Lessenaar 10 jaar    0 € 

        

Urnenkelder 1  5 jaar 150/3   50 € 

Urnenkelder 1 Lessenaar 15 jaar Basispr. 150 € / 150 € 

Urnenkelder 1 Lessenaar 25 jaar 150€+50% 225 € / 225 € 

        

Urnenkelder 2  5 jaar 300/3   100 € 

Urnenkelder 2 Lessenaar 15 jaar 150€*2 300 / 300 € 

Urnenkelder 2 Lessenaar 25 jaar (150*2)+50% 450 € / 450 € 

        

Urnenkelder 3  5 jaar 450/3   150 € 

Urnenkelder 3 Lessenaar 15 jaar 150€*3 450 € / 450 € 

Urnenkelder 3 Lessenaar 25 jaar (150*3)+50% 675 € / 675 € 

 

Kindergraven 

Type concessie # Personen Type zerk Looptijd Berekening € m² totaal 

        

Kindergraf 1 Klassieke zerk 50 jaar  0  0 € 

 

Oud-strijdergraven 

Type concessie # Personen Type zerk Looptijd Berekening € m² totaal 

Oud-strijder 1 Monument onbeperkt    0 € 

Oud-strijder 2 boven elkaar Klassieke zerk 15 jaar 450/2   225 € 

Oud-strijder 2 boven elkaar Klassieke zerk 25 jaar 750/2   375 € 

 

Strooiweide 

Asverstrooiing is kosteloos, zowel voor inwoners als niet-inwoners 

 

Niet inwoners 
Alle bovenstaande tarieven worden verdubbeld voor niet-inwoners van de gemeente Oosterzele. 

 

§2. De tarieven voor een grafkelder voor 25 jaar en voor een grafconcessie voor 2 personen naast 

elkaar dienen toegepast te worden onmiddellijk na goedkeuring door de gemeenteraad, nl. 24 maart 

2004. 

 

§3. Voor hernieuwingen gelden dezelfde tarieven als voor de initiële concessie. 

 

§4. De termijn van 5 jaar kan enkel toegestaan worden in het kader van hernieuwingen. 

 

§5. Voor het verplaatsen van een urne na de initiële teraardebestelling wordt een retributie opgelegd 

van €250. De concessietermijn en –prijs blijven gelijk. De nieuwe begraafplaats dient te voldoen aan 

de gemeentelijke voorschriften en de afdekplaat van de nis moet in oorspronkelijke staat hersteld 

worden. 
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Artikel 2 

 

De retributies zoals vermeld onder artikel 1 worden wat de grafkelders betreft vermeerderd met de 

kostprijs van de grafkelder. Deze kostprijs geldt zolang de gemeenteraad geen nieuwe vaststelt.  

 

Kost Kelder 2 personen 859,10€ 

Kost Kelder 3 personen 1240 € 

 

Indien bij hoogdringendheid deze retributie wordt gewijzigd door het college van Burgemeester en 

schepenen, dan zal deze beslissing nadien door de gemeenteraad bekrachtigd worden. 

 

Artikel 3 

 

§1.  In geval van bijzetting in geconcedeerde grond of in een columbarium zonder verlenging van de 

oorspronkelijke concessie wordt de prijs als volgt bepaald: 

 

     Prijs = A x B/C 

 

A = tarief toepasselijk op de oorspronkelijke concessie 

B = aantal jaren dat de oorspronkelijke concessie nog loopt 

C = duurtijd van de oorspronkelijke concessie (15 of 25 jaar) 

 

Elk begonnen jaar telt daarbij voor een volledig jaar; 

§2.  In geval van verlenging van een grondconcessie geldt na verstreken termijn het tarief van de op 

dat moment van toepassing zijnde concessieprijs. 

 

Artikel 4 

 

De aanvraag tot verlenging van een concessie kan enkel gebeuren tijdens de initiële concessieduur. 

 

Artikel 5 

 

De opvolging van de vervaldatum gebeurt door de gemeentelijke diensten. De gemeentelijke diensten 

volgen dit op via het informatica-pakket. 

 

Artikel 6 

 

Onder inwoners van de gemeente wordt verstaan: 

 

- Personen die op het ogenblik van hun overlijden in de gemeente gedomicilieerd zijn 

- Personen die vrijgesteld zijn van immigratiebepalingen en vreemdelingenregister 

- Personen wiens echtgenoot of echtgenote op hun sterfdatum op de gemeente gedomicilieerd waren 

en begraven zijn op het gemeentelijk kerkhof 

- Personen die de gemeente hebben verlaten voor een “bejaardentehuis” buiten de gemeente, daar 

overlijden en waarvan de familie tot en met de 2
de

 graad de wens uitdrukt de afgestorvene in 

Oosterzele te begraven 

- Personen van 60 jaar en ouder die hun intrek nemen bij een familielid (tot en met de 2
de

 graad) 

buiten de gemeente en waarvan het betrokken familielid de wens uitdrukt dat de afgestorvene in 

Oosterzele begraven wordt. 

 

Artikel 7 

 
De retributie is door de aanvrager contant te betalen tegen afgifte van de concessieakte.  Bij niet-

betaling is de retributie onmiddellijk opeisbaar. 
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Artikel 8 

 

Eventuele betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank. 

 

Artikel 9 

 

Afschrift van deze beslissing wordt m.h.o. op de uitoefening van het administratief toezicht 

overgemaakt aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

 

 

 

 

 


