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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 04 MAART 2019 

 

Retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-
geconcedeerde bijzettingen op de begraafplaatsen.                                               
Goedkeuring.                                                                                                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het Decreet van 16 januari 2001, gewijzigd bij decreet van 10 november 2005, 18 
april 2008, 09 december 2011, 22 februari 2013, 28 maart 2014, 28 oktober 2016 en 
10 februari 2017 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en 
beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluit van 02 december 
2005 en 16 december 2016. 

- De omzendbrief BA 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het 
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de 
uitvoeringsbesluiten. 

- De omzendbrief BB 2008/04 van 06 juni 2008 betreffende de wijziging van het 
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het 
decreet van 18 april 2008. 

Relevante documenten 

- Verslag 144 van 29 november 2018 van de Technische Dienst. 

Feiten/context/motivering 

- De Technische Dienst wil de begraafplaatsen efficiënter gaan beheren door 
uniformisering en verdere digitalisering. Daarom is het noodzakelijk het 
retributiereglement aan te passen.  

- Voor elke concessie, ongeacht de gedenkvorm wordt eenzelfde tarief gehanteerd. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor de concessies van grafkelders. Deze blijven 
duurder dan de andere gedenkvormen. Ook voor perk F wordt er een toeslag 
gerekend voor het aanleggen van een kader rondom de graven. 

- De concessies van 10 jaar voor het columbarium en het urnenveld worden 
opgetrokken naar 15 jaar. Het tarief daarvoor wordt ook proportioneel mee verhoogd. 

- Er wordt een forfait aangerekend voor enkele concessies aangegaan vóór 01 januari 
2019 die worden omgezet in dubbele concessies. 

- Bij het reinigen van graven wordt er een supplement voorzien dat toegepast wordt 
indien de te poetsen graven zeer vervuild zijn. 

- Er wordt een boete voorzien bij inbreuken op artikel 58 van het huishoudelijk 
reglement dat stelt dat het verboden is om te leuren, gelijk welk voorwerp uit te 
stallen of te koop aan te bieden of om in het algemeen zijn diensten aan te bieden 
binnen de begraafplaats. 

- Om voormelde redenen was het noodzakelijk de huidige tarieven aan te passen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
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Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Te rekenen van 01 april 2019 tot en met 31 december 2024 worden de tarieven voor 
geconcedeerde en niet-geconcedeerde bijzettingen op de begraafplaatsen als volgt vastgesteld: 

1. Voor overleden personen met domicilie te Ronse 
1.1. Niet-geconcedeerde bijzettingen 
- Bijzetting in volle grond voor 10 jaar (enkel) Gratis 
- Bijzetting in columbarium voor 10 jaar (enkel) Gratis 
- Asverstrooiing Gratis 
- Urnenbos Gratis 

1.2.  Geconcedeerde bijzettingen 
A. Concessie bijzetting volle grond 25 jaar op alle perken A 
- Kind - enkel € 312,50 
- Verlenging 10 jaar € 125,00 
- Verlenging 25 jaar € 312,50 
- Enkel  € 625,00 
- Dubbel € 1.250,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 25 jaar – enkel € 625,00 
- Verlenging 25 jaar – dubbel € 1.250,00 

B. Concessie bijzetting volle grond 25 jaar op perk F 
- Enkel € 825,00 
- Dubbel € 1.450,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 25 jaar – enkel € 625,00 
- Verlenging 25 jaar – dubbel € 1.250,00 
  

C. Concessie bijzetting volle grond 15 jaar op alle perken B 
- Enkel € 375,00 
- Dubbel € 750,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 15 jaar – enkel € 375,00 
- Verlenging 15 jaar – dubbel € 750,00 

D. Concessie bijzetting grafkelder, per m² 
- 25 jaar   € 800,00/m² 
- Verlenging 10 jaar   € 320,00/m² 
- Verlenging 25 jaar   € 800,00/m² 

E. Concessie bijzetting in columbarium of urnenveld voor 25 jaar 
- Enkel € 625,00 
- Dubbel € 1.250,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 25 jaar – enkel € 625,00 
- Verlenging 25 jaar – dubbel € 1.250,00 
  
F. Concessie bijzetting in columbarium of urnenveld voor 15 jaar 
- Enkel € 375,00 
- Dubbel € 750,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 15 jaar – enkel € 375,00 
- Verlenging 15 jaar – dubbel € 750,00 
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Voor de hernieuwing van een concessie of voor de hernieuwing van een concessie naar 
aanleiding van een bijzetting geldt het vigerend tarief op het ogenblik van de aanvraag.  

2. Voor overleden personen die tot 10 jaar voor het overlijden niet ingeschreven 
waren in de bevolkingsregisters van de Stad Ronse 

2.1. Niet-geconcedeerde bijzettingen 
- Bijzetting in volle grond voor 10 jaar (enkel) € 540,00 
- Bijzetting in columbarium voor 10 jaar (enkel) € 540,00 
- Asverstrooiing € 360,00 
- Urnenbos € 360,00 

2.2. Geconcedeerde bijzettingen 
Voor alle geconcedeerde bijzettingen gelden de tarieven van dit reglement, vermeerderd met 
50 %. 

Artikel 2:  
De aankoopprijs van een bestaande grafkelder bij een geconcedeerde bijzetting van 25 jaar, 
wordt als volgt vastgesteld: 
- Grafkelder voor 2 personen € 980,00 
- Grafkelder voor 3 personen € 1.130,00 
- Grafkelder voor 4 personen € 1.960,00 
- Grafkelder voor 6 personen € 2.260,00 

Artikel 3:  
De retributie voor de overgang en overplaatsing van urnen is als volgt vastgesteld: 
- Overgang van een niet-geconcedeerde naar een geconcedeerde nis in 
een columbarium of urnenveld (exclusief tarief concessie) 

€ 250,00 

- Overplaatsing van een urne € 300,00 

Artikel 4:  
Voor de overgang van een enkele naar een dubbele concessie voor concessies aangegaan 
vóór 01/01/2019 wordt volgende retributie vastgesteld: 
- Overgang enkele naar dubbele concessie op perken van 25 jaar € 625,00 
- Overgang enkele naar dubbele concessie op perken van 15 jaar € 375,00 

Artikel 5:  
De retributietarieven voor begraafplaats accessoires (rechtstreekse verkoop) zijn als volgt 
vastgesteld: 
- Naamplaatje + vaasje columbarium € 200,00 
- Naamplaatje zuil € 100,00 
- Foto columbarium kleur € 70,00 
- Foto columbarium zwart/wit € 50,00 

Artikel 6:  
De retributie bedoeld in artikels 1, 2, 3, 4 en 5 wordt door de aanvrager betaald binnen de 30 
dagen na ontvangst van de factuur door middel van overschrijving. Bij de betaling dient de 
vermelde betalingsreferentie vermeld te worden. 
Het vermelde concessiebedrag wordt eigendom van de gemeente bij de kennisgeving van 
het besluit tot toekenning van de concessie of de hernieuwing ervan. 

Artikel 7:  
Voor ontgravingen wordt volgende retributie vastgesteld: 
- Ontgraving uit volle grond € 480,00 
- Ontgraving uit een grafkelder € 240,00 

Zijn van deze retributie vrijgesteld: 
1. ontgravingen die op bevel van de gerechtelijke overheden uitgevoerd worden 
2. ontgravingen die moeten geschieden met het oog op het overbrengen van een oude 

naar een nieuwe begraafplaats, van de stoffelijke overblijfselen begraven in een als 
eeuwigdurende concessie vergunde begraafplaats 

3. ontgravingen van de stoffelijke overblijfselen van een voor het vaderland gestorven 
militair. 
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Artikel 8:  
De retributietarieven voor het occasioneel reinigen van grafstenen op aanvraag zijn als volgt 
vastgesteld: 
- Grafsteen graniet of andere gepolijste natuursteen (niet-
geconcedeerde grond) 

€ 10,00 

- Grafsteen graniet of andere gepolijste natuursteen (geconcedeerde 
grond) 

€ 15,00 

- Grafsteen graniet of andere gepolijste natuursteen (grafkelder) € 20,00 
- Grafsteen blauwe hardsteen of andere ruwe natuursteen (niet-
geconcedeerde grond) 

€ 20,00 

- Grafsteen blauwe hardsteen of andere ruwe natuursteen 
(geconcedeerde grond) 

€ 30,00 

- Grafsteen blauwe hardsteen of andere ruwe natuursteen (grafkelder) € 40,00 
- Monumentale grafsteen Kostende prijs 
- Toeslag bij zeer vervuilde graven € 10,00 

De retributie omvat de administratiekosten en het reinigen van de grafsteen en wordt betaald 
binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur door middel van overschrijving. Bij de 
betaling dient de vermelde betalingsreferentie vermeld te worden. 

Artikel 9:  
Bij inbreuken op artikel 58 van het huishoudelijk reglement wordt een boete vastgesteld van 
€ 250,00 per vaststelling. 

Artikel 10:  
Bij gebreke aan betaling in der minne zal de inning van het niet-betwiste gedeelte van de 
retributie via dwangbevel worden ingevorderd, zoals voorzien in artikel 177 van het Decreet 
over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. De inning van het betwiste gedeelte van de 
retributie zal worden ingevorderd overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging. 

Artikel 11:  
De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013 houdende goedkeuring van het 
retributiereglement voor grafconcessies en geconcedeerde bijzettingen in een columbarium 
of een urnenveld wordt opgeheven vanaf 01 april 2019. 

Artikel 12:  
De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013 houdende goedkeuring van de 
belasting op de lijkbezorging van stoffelijke overblijfselen van aan de gemeente vreemde 
personen en ontgravingen wordt opgeheven vanaf 01 april 2019. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Paul Carteus 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
Algemeen directeur Voorzitter 


