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HERVASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT OP LEVERING EN PLAATSING VAN EEN 
GRAFKELDER, COLUMBARIUMNIS OF URNENKELDER - 2020-2025

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, 2e lid, 14°;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Overwegende de evolutie van de prijzen die de gemeente dient te betalen voor het leveren en plaatsen van grafkelder, 
urnenkelder of columbariumnis; dat de kostprijs voor een columbariumnis lager ligt; dat de prijs varieert naargelang 
er plaats is voor 1 of 2 personen; dat de prijzen gevraagd aan de aanvragers voor gebruik van een kelder of nis 
aangepast worden aan de prijsevolutie;

Overwegende dat voor personen ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de 
gemeente de kostprijs van een columbariumnis niet mag aangerekend worden ingevolge artikel 2 van het decreet van 
16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Overwegende de financiële toestand van de gemeente;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1. Voor elke aanvraag tot begraven in een grafkelder, columbariumnis of urnenkelder, ingediend vanaf heden voor 
een periode eindigend op 31.12.2025 wordt een retributie gevestigd op de levering en plaatsing van een grafkelder, 
columbariumnis of urnenkelder ten laste van de aanvrager.

Art. 2. De retributie bedraagt:

 Voor de aanvraag in jaar: 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Grafkelder 1 persoon 520 530 540 550 560 570

Grafkelder 2 personen 600 610 620 630 640 650

Urnenkelder urnenveld 1 persoon 520 530 540 550 560 570

Urnenkelder urnenveld 2 personen 550 560 570 580 590 600

Columbariumnis 1 persoon 450 460 470 480 490 500

Columbariumnis 2 personen 480 490 500 510 520 530

De retributie voor een columbariumnis 1 of 2 personen bedraagt 0 euro voor de begrafenis van een persoon 
ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.

Art. 3. Deze retributie is verschuldigd door de aanvrager, die een aanvraag mondeling of schriftelijk, in persoon of via 
een begrafenisondernemer, indient bij het gemeentebestuur tot begraven in een grafkelder, columbariumnis of 
urnenkelder van een overledene.

Art. 4. De retributie is te betalen contant tegen afgifte van een kwitantie of binnen de dertig dagen na ontvangst 
factuur door overschrijving op een bank- of postrekening van de gemeente Koksijde.

Art. 5. Invorderingsprocedure en eventuele betwisting van de schuldvordering

§1. De schuldvorderingen moeten betaald worden voor de vervaldag vermeld op de factuur/kostennota..

§2. 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/factuur/kostennota, 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 177 van het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur.

§3.  Vervolg van de procedure tot de volledige betaling van de retributie en eventuele administratiekosten:

1. Er worden maximaal twee niet aangetekende maningen verstuurd. Deze zijn te voldoen binnen de zeven 
kalenderdagen volgend op de verzending ervan.
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2. Voorafgaand aan de gedwongen procedure via dwangbevel, wordt één aangetekende aanmaning verstuurd. 
Deze is te voldoen binnen de zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan.

§4. Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur opgemaakt door de gemeentelijke financieel directeur. 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

§5. Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.

§6. In geval van betaling wordt de ontvangen som eerst aangerekend op de invorderings- en administratiekosten en 
vervolgens op de openstaande som van de schuldvordering/retributie.

Art. 6. De gemeentelijke belasting voor het verkrijgen van een concessie op de begraafplaatsen, vastgesteld in een 
afzonderlijk gemeenteraadsbesluit, is niet begrepen in de bedragen vermeld in artikel 2 van dit besluit.

Art. 7. Het retributiereglement op de levering en plaatsing van een grafkelder, columbariumnis of urnenkelder - 2020-
2025, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019, wordt opgeheven met ingang van heden.
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