
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 april 2014 

HERVASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE BEGRAVINGEN OF ONTGRAVINGEN - PERIODE 
2014-2019. 

Art. 1:  Voor de periode beginnend op 01.05.2014 en eindigend op 31.12.2019 wordt retributie gevraagd 

ten laste van de aanvrager voor het begraven van een inwoner van de gemeente, een met een 
inwoner gelijkgestelde persoon of een niet-inwoner d.m.v. een concessie van 50 jaar in een 
grafkelder of in een columbarium-nis of in een urnenkelder in het urnenveld of voor begraven in 
volle grond, voor de as-verstrooiing en voor de ontgravingen. 

Art. 2:  De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon die de grafconcessie, de as-verstrooiing of 
de ontgraving aanvraagt.  
Alvorens de begrafenis of de ontgraving plaats grijpt, moet het bedrag van de retributie 
geconsigneerd worden in de handen van de financieel beheerder of zijn aangestelde, die er 
kosteloos kwitantie voor aflevert. 

Art. 3:  Voor de toepassing van deze retributie worden volgende definities gebruikt: 
§1. als inwoner van de gemeente worden beschouwd:  
- de persoon ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Koksijde; 
- de persoon die opgenomen is in een rusthuis voor zover hij/zij uit de bevolkingsregisters van de 
gemeente Koksijde is uitgeschreven om onmiddellijk te worden ingeschreven in de 
bevolkingsregisters van de gemeente waar het rustoord zich bevindt; 
§2 als personen gelijkgesteld met inwoners worden beschouwd: 
- de personen geboren in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen  
- de personen die in de gemeente Koksijde meer dan 20 jaar gewoond hebben; 
- de personen die een verwante tot in de tweede graad hebben die woont in Koksijde op het 
moment van overlijden; 
- de personen waarvan een familielid tot in de tweede graad reeds begraven is te Koksijde 
- oorlogsslachtoffers die in dienst van het vaderland gestorven zijn 
§3 Alle andere personen worden beschouwd als niet-inwoner van de gemeente Koksijde. 

Art.4.  De retributie voor de begrafenisconcessie van een inwoner van de gemeente of een met een 
inwoner gelijkgestelde persoon bedraagt: 

§1. Voor begrafenis zonder concessie in volle grond / nis in columbarium 1 of 2 personen zonder concessie mits 
gelijktijdige bij-plaatsing : 10 jaar gratis. 

§2. Voor een concessie van 50 jaar in volle grond: 

Aanslagjaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief: 600 600 625 625 650 650 

§3. voor een concessie van 50 jaar in een grafkelder, urnenkelder of columbarium-nis van 1 persoon: 

Aanslagjaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief: 600 600 625 625 650 650 

§4. voor een concessie van 50 jaar in een grafkelder, urnenkelder of columbarium-nis van 2 personen: 

Aanslagjaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief: 800 800 830 830 870 870 

§5 voor de bij-plaatsing van een bijkomende kleine kist of boventallige urne in een grafkelder, urnenkoffer of 
columbarium-nis: 

Aanslagjaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief: 100 100 100 100 100 100 

Art.5. De retributie voor de begrafenisconcessie van een niet-inwoner van de gemeente Koksijde bedraagt: 

§1. Voor begrafenis zonder concessie in volle grond voor 10 jaar / nis in columbarium 1 of 2 personen mits 
gelijktijdige bij-plaatsing zonder concessie 10 jaar : 

Aanslagjaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief: 1100 1100 1150 1150 1200 1200 

§2. Voor een concessie in volle grond voor 50 jaar: 

Aanslagjaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief: 1600 1600 1700 1700 1800 1800 

§3. voor een concessie van 50 jaar in een grafkelder, urnenkelder of columbarium-nis van 1 persoon: 

Aanslagjaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief: 1600 1600 1700 1700 1800 1800 

§4 voor een concessie van 50 jaar in een grafkelder, urnenkelder of columbarium-nis van 2 personen: 

Aanslagjaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief: 2000 2000 2100 2100 2200 2200 

§5 voor de bij-plaatsing van een bijkomende kleine kist of boventallige urne in een grafkelder, urnenkoffer of 
columbarium-nis: 



Aanslagjaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief: 250 250 250 250 250 250 

Art. 6.  Concessies zoals hiervoor bepaald kunnen hernieuwd worden op dezelfde plaats mits betaling van 
de op het ogenblik van de aanvraag vastgestelde tarieven. 

Art. 7.  Alle onkosten waartoe het verlenen van de concessies aanleiding zou kunnen geven zijn voor 
rekening van de aanvrager/concessiehouder. 

Art. 8:  Indien door de concessie-aanvrager/-houder of zijn rechtsopvolgers schriftelijk en onvoorwaardelijk 
afstand wordt gedaan van de toegekende grafconcessie die betaald werd overeenkomstig de 
bepalingen van dit besluit, kan het gemeentebestuur overgaan tot terugkoop van de afgestane 
grafconcessie. De terugkoop gebeurt tegen de destijds betaalde concessieprijs verminderd met de 
waarde van de reeds verstreken termijn. Maximaal kan veertigvijftigsten van de destijds betaalde 
concessieprijs worden terugbetaald. Er gebeurt geen verrekening van mogelijke intresten. 

Art. 9:  Onder geen beding wordt de toeslag betaald voor de bijzetting van een niet-inwoner afgetrokken of 
terugbetaald bij de verplaatsing of het terugkopen van de concessie. 

Art. 10:  Het tarief op het uitstrooien van de as op de as-weide van een gecremeerde niet-inwoner wordt 
vastgesteld als volgt: 

Aanslagjaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief: 250 250 250 250 250 250 

Art. 11:  Het belastingtarief op de ontgravingen wordt vastgesteld als volgt: 

 

Aanslagjaar: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarief: 500 500 550 550 600 600 

 
Deze retributie is evenwel niet verschuldigd voor: 
1. de ontgravingen die op bevel van de gerechtelijke overheden uitgevoerd worden; 
2. de ontgravingen die moeten geschieden met het oog op het overbrengen van een oude naar een nieuwe 
begraafplaats, van lijken begraven in niet-vervallen concessies; 

3. de ontgravingen van oorlogsslachtoffers die in dienst van het vaderland gestorven zijn. 

Art. 12: Invorderingsprocedure en kosten: 
§ 1 De schuldvorderingen zijn te betalen op dertig kalenderdagen volgend op de verzending ervan. 
 
§ 2 Maningen zijn te voldoen op zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan. 
 
§ 3 De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet akkoord gaat met de 
toegestuurde schuldvordering beschikt over een termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de 
datum van verzending van de schuldvordering, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde 
schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en 
schepenen, dat erover beslist rekening houdend met dit reglement. 
Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, geen beroep instelt bij het 
schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van 
artikel 94 tweede lid van het gemeentedecreet.  
 
§ 4  Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig art.XX§1, worden volgende kosten 
aangerekend voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen die ten laste van de 
schuldenaar van de retributie vallen. De kosten worden als volgt vastgesteld: 

verzending van een niet aangetekende aanmaning  geen kosten 

Verzending van een aangetekende aanmaning 6,00 EUR 

Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het 
Gemeentedecreet opgemaakt door de gemeenteontvanger. Het dossier wordt overgemaakt aan een 
gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig 
gerechtelijk verder.  
De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering worden berekend 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten 
verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen  
Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar van de 
retributie. 

Art. 13:  Het belastingreglement op de begravingen of de ontgravingen - periode 2014-2019 - dat werd 
vastgesteld in de gemeenteraad van 19 december 2013 wordt opgeheven vanaf 01 mei 2014. 


