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Vaststellen van het reglement over een retributie op de begraving, de asverstrooiing, het
plaatsen en verwijderen van een urne in een columbarium, in een urnenveld of in volle
grond, de ontgraving, het verplaatsen van een urne naar een andere concessie, de opening
van grafkelders en de opening van concessies in volle grond
Bevoegdheid
Juridische grond

»
»
»
»

Verwijzingsdocumenten

»

Feiten, context en
argumentatie

»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging en de
uitvoeringsbesluiten.
Omzendbrief BB 2008/04 omtrent wijziging van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 april
2008.
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Beslissing van de gemeenteraad van 30 december 2019 over vaststellen van
het reglement over een retributie op de begraving, de asverstrooiing, het
plaatsen en verwijderen van een urne in een columbarium, in een urnenveld
of in volle grond, de ontgraving, het verplaatsen van een urne naar een
andere concessie, de opening van grafkelders en de opening van concessies
in volle grond.
Het is wenselijk om voor de vermelde diensten een vergoeding aan te
rekenen die in verhouding staat tot de kostprijs van de verleende dienst en
deze geregeld te evalueren.
Wijzigingen:
- Artikel 3: toevoeging vrijstelling voor het begraven van kinderen tot 12
jaar op de kinderbegraafplaats.
- Artikel 5: openen graf in kader van bijbegraving bedraagt altijd €
100,00.
- Artikel 6: elke ontgraving van een stoffelijk overschot bedraagt €
1.500,00.
- Artikel 7 en 8 worden samengevoegd. Elke ontgraving (in kader van
verplaatsing of verwijdering) van een asurne bedraagt € 100,00. De
kostprijs inzake werkuren, technische benodigdheden, enz. is groter bij
de ontgraving van een stoffelijk overschot dan deze bij de ontgraving
van een asurne. Het is daarom billijk om een prijsverschil in te
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Stemmen
Besluit

schrijven. Dit prijsverschil wordt niet gemaakt omwille van filosofische
of godsdienstige overwegingen, vermits er reeds op het ogenblik van
overlijden, en niet op het ogenblik van de ontgraving, gekozen is voor
crematie.
- Artikel 9 toegevoegd over aanwezigheid familie tijdens
ceremonieel/technisch gedeelte.
- Artikel 13 toegevoegd over niet-geconcedeerd begraven.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het reglement over een retributie op de begraving, de asverstrooiing, het
plaatsen en verwijderen van een urne in een columbarium, in een urnenveld of in
volle grond, de ontgraving, het verplaatsen van een urne naar een andere
concessie, de opening van grafkelders en de opening van concessies in volle
grond, vast te stellen.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2021. Op dat ogenblik wordt het
bestaande reglement van 30 december 2019 opgeheven.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst burgerzaken: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website
met vermelding van de publicatiedatum.
» dienst financiën: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst financiën: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst burgerzaken: 1;
» technische dienst: 1;
» financieel directeur: 1.
REGLEMENT OVER EEN RETRIBUTIE OP DE BEGRAVING, DE ASVERSTOOIING, HET
PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN EEN URNE IN EEN COLUMBARIUM, IN EEN
URNENVELD OF IN VOLLE GROND, DE ONTGRAVING, HET VERPLAATSEN VAN
EEN URNE NAAR EEN ANDERE CONCESSIE, DE OPENING VAN GRAFKELDERS EN
DE OPENING VAN CONCESSIES IN VOLLE GROND
Artikel 1
De gemeente vestigt een retributie voor:
 De begraving;
 De asverstrooiing;
 Het plaatsen van een urne in een columbarium, in een urnenveld of in
volle grond;
 De ontgraving;
 Het verplaatsen van een urne naar een andere concessie;
 Het verwijderen van de urne uit een graf of een columbarium;
 De opening van grafkelders;
 De opening van concessies in volle grond.
Artikel 2
Deze retributie is verschuldigd door degene die de machtiging vraagt en wordt
betaald bij de aanvraag.
Artikel 3
Deze retributie is niet verschuldigd voor de lijkbezorging van oorlogsslachtoffers,
die in dienst van het vaderland gestorven zijn en kinderen tot 12 jaar die op de
kinderbegraafplaats begraven worden.
Artikel 4
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De retributie op het begraven, de asverstrooiing en het plaatsen van een urne
bedraagt € 250,00 voor personen die niet behoren tot de inwoners van Ledegem
(met uitzondering van de bewoners van de Dadizelehoek) en geen grondconcessie
op de gemeentelijke begraafplaats bezitten. De personen die minstens 25 jaar
ingeschreven waren in de bevolkingsregister van de gemeente Ledegem worden
beschouwd als ‘inwoners van Ledegem’.
Artikel 5
De retributie op het openen van een graf in het kader van een bijbegraving
bedraagt € 100,00.
Deze retributie is echter niet verschuldigd in volgende gevallen:
1° indien opgelegd door de rechterlijke overheden;
2° bij voor het vaderland gestorven militairen en burgers;
3° indien ambtshalve door de gemeente verricht.
Artikel 6
De retributie op de ontgraving van een stoffelijk overschot bedraagt € 1.500,00.
Deze retributie is echter niet verschuldigd in volgende gevallen:
1° indien opgelegd door de rechterlijke overheden;
2° bij voor het vaderland gestorven militairen en burgers;
3° indien ambtshalve door de gemeente verricht.
Artikel 7
De retributie op de ontgraving van een asurne bedraagt € 100,00.
Deze retributie is echter niet verschuldigd in volgende gevallen:
1° indien opgelegd door de rechterlijke overheden;
2° bij voor het vaderland gestorven militairen en burgers;
3° indien ambtshalve door de gemeente verricht.
Artikel 8
Met uitzondering van het wegnemen van de grafzerk geschieden volgende
werkzaamheden uitsluitend door het personeel van de gemeente: het begraven,
de as verstrooien, het plaatsen of verwijderen van een urne in een columbarium,
in een urnenveld of in volle grond, het openen van grafkelders, het openen van
concessies in volle grond, de ontgraving, het openen van een concessie van 25
jaar in volle grond.
Artikel 9
Elke (bij)begraving bestaat uit een ceremonieel en technisch gedeelte. Familie
wordt altijd toegelaten bij het ceremonieel gedeelte. Familie wordt wat betreft
het technisch gedeelte enkel toegelaten bij de (bij)begraving in een urnenveld of
columbarium.
Artikel 10
Bij het aangaan van een nieuwe concessie vervalt de reeds aangegane concessie
zonder aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor het niet-verlopen
deel van de aangegane concessie.
Artikel 11
Bij het verwijderen van een urne uit een columbarium of een urnenveld vervalt de
concessie twee jaar na deze verwijdering zonder aanspraak te kunnen maken op
terugbetaling van de betaalde concessieprijs.
Artikel 12
De retributie moet vanaf de dag van de begraving, de asverstrooiing, het plaatsen
van een urne, de ontgraving, het verplaatsen van een urne naar een andere
concessie, de opening van grafkelders, de opening van concessies in volle grond,
het verwijderen van de urne uit een graf of columbarium, worden betaald door
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overschrijving op rekeningnummer BE15 0910 0023 2930 van het
gemeentebestuur Ledegem.
Artikel 13
Inwoners en personen die minstens 25 jaar ingeschreven waren in de
bevolkingsregisters van de gemeente Ledegem kunnen gebruik maken van het
niet-geconcedeerd begraven. Niet-geconcedeerde begravingen hebben een
bewaartermijn van 10 jaar.
Het is mogelijk een niet-geconcedeerde begraving om te vormen naar een
concessie. De omzetting van een niet-geconcedeerde begraving naar een
concessie kan met of zonder ontgraving gebeuren al naargelang de ruimtelijke
mogelijkheden en keuze van concessie.
get. Marijn De Vos
Algemeen directeur

Henny Vandenweghe
Algemeen directeur wnd.

Voor eensluidend uittreksel

get. Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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