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Goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019 

Gewijzigd in de gemeenteraad van 20 januari 2020, 28 april 2020 

Gewijzigd in de gemeenteraad van 23 juni 2020, 28 september 2021 

Bekendgemaakt op 19 december 2019, 21 januari 2020, 30 april 2020, 26 juni 2020, 29 september 

2021  

Gedeeltelijk vernietigd door de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen op 18 maart 2020 

Artikel 1. Omschrijving van de prestatie [gewijzigd gemeenteraad 28 september 2021; treedt in werking 01/10/2021] 

De Stad Gent heft een retributie voor concessies op de stedelijke begraafplaatsen, voor naamplaten, 
reserveringen en extra prestaties. Concessies worden verleend voor: 
- kelders 
- graven in volle grond 
- columbaria 
- urnenveldpercelen 
- urnenkelders 
- urnentuinperceel 
- keramische kinderurnen 
- natuurlijke begraafvormen 
- perken kloosterordes 
- omzetten kist naar urnes 

Artikel 2. Tarief [gewijzigd gemeenteraad 28 september 2021; treedt in werking 01/10/2021] 

 Kelders 
 
De retributie bedraagt voor een termijn van 25 jaar: 
  

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 en 

volgende 

Voor een kelder met een capaciteit 
van maximum 2 personen 

1682 1711 1740 1769 1799 1830 

Voor een kelder met een capaciteit 
van 3 of 4 personen 

3364 3421 3479 3538 3599 3660 

Voor een kelder met een capaciteit 
van meer dan 4 personen 

5046 5132 5219 5308 5398 5490 

 
Indien kelders met een grote capaciteit noodgedwongen aan een lagere capaciteit in concessie 
worden gegeven, dan wordt het tarief van de lagere capaciteit aangerekend.  
 
Bij waardevol hergebruik bedraagt de termijn 50 jaar en geldt een dubbel tarief. Deze start pas bij 
de eerste begraving. 
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Bij het in concessie nemen van een grafkelder die reeds door het stadsbestuur voorzien is van een 
granieten grafzerk dient een bijkomende retributie betaald te worden van: 
 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 en 

volgende 
 4039 4108 4177 4249 4321 4394 

 
Telkens er een bijzetting gebeurt kan op uitdrukkelijke aanvraag de concessie voor een nieuwe 
periode van dezelfde duur worden hernieuwd of voor de duur zoals voorzien in de oorspronkelijke 
concessieovereenkomst. In dit geval wordt een bijkomende retributie aangerekend naar rato van de 
reeds verstreken jaren in de concessieperiode en aan het actuele concessietarief.  
 

 Graven in volle grond, columbaria, urnenvelden, urnenkelders, urnentuinen en keramische 
urnen 

 
De retributie is verschuldigd voor maximum 2 personen voor een termijn van 10 jaar. 
Bij een eerste begraving voor 1 juli 2020, kan de oorspronkelijke capaciteit van graven in volle grond 
en urnenvelden uitgebreid worden met maximaal 2 urnen. De retributie is in dat geval opnieuw 
verschuldigd.  
 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 en 

volgende 
 673 685 696 708 720 732 

 
Voor de begraving van een persoon jonger dan 18 jaar wordt het tarief met de helft verminderd. 
 
Voor de eerste periode van 10 jaar na de eerste begraving is er geen retributie verschuldigd tenzij de 
nabestaanden een andere locatie kiezen dan diegene door de dienst voorgesteld. 
 
Indien een persoon wordt bijgezet en de resterende concessieperiode is minder dan 10 jaar, wordt 
een bijkomende retributie aangerekend, naar rato van de reeds verstreken jaren in de 
concessieperiode en aan het actuele concessietarief. De berekening wordt ook toegepast om naast 
elkaar gelegen grondgrafconcessies met een gezamenlijk grafmonument op eenzelfde einddatum te 
brengen. 
 
Gelijktijdige begraving als eerste bestemming wordt niet als bijzetting beschouwd, maar als een 
eerste (gezamelijke) begraving 
 

 Natuurlijke begraafvormen 
 
Natuurlijke begraafvormen zijn gedenkvormen waarbij assen of lichamen begraven worden in een 
natuurlijke omgeving en in afbreekbare materialen. Hiervoor zijn specifieke perken voorzien op de 
begraafplaats van Drongen. 
 
De retributie bedraagt voor een concessietermijn van 25 jaar: 

Tarief in euro  2021 2022 2023 2024 
2025 en 

volgende 
  855  870  885  900  915  
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 Kloosters 
 
Voor alle ordes worden de individuele graven op eenzelfde perk samengebracht tot één concessie, 
waarbij de capaciteit van de concessie wordt vastgelegd.  
 
De retributie bedraagt voor een concessietermijn van 25 jaar: 

Tarief in euro  2021 2022 2023 2024 
2025 en 

volgende 

Perk met capaciteit van maximum 2 
personen 

 1711 1740 1769 1799 1830 

Perk met capaciteit van 3 of 4 
personen 

 3421 3479 3538 3599 3660 

Perk met capaciteit van meer dan 4 
personen 

 5132 5219 5308 5398 5490 

 

 Reservering van een graf of nis naast een referentiegraf of referentienis 
 
De retributie is eenmalig verschuldigd bij de eerste begraving.  
 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 en 

volgende 

 162 164 167 170 173 176 

 

 Omzetten kist naar urnen 
 
Bij kelders en graven in gebruik genomen voor 1/07/2020 kan een kist omgezet worden in urnen, 
volgens de toen geldende reglementen. 
 
De retributie per bijkomende plaats voor asurne vanaf tweede urne (maximaal 8 urnen) bedraagt: 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 en 

volgende 

  274  279  283  288  293 

 

 Leveren en plaatsen van naamplaat 
 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 en 

volgende 

Per naamplaat aan een strooiweide 81 82 84 85 87 88 

Per naamplaat aan keramische urne 203 206 210 214 217 221 
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 Vergoeding voor extra prestaties  
 
De retributie bedraagt per begonnen half uur en per personeelslid: 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 en 

volgende 

Prestaties buiten de normale 
diensturen (maandag tot vrijdag 
vanaf 16 uur) 

25,00 25,50 26,00 26,50 26,50 27,00 

Prestaties op zaterdag - één forfait 112,00 114,00 116,00 118,00 120,00 122,00 

Deze retributie is niet verschuldigd voor prestaties met betrekking tot overledenen die waren 
ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of wachtregister van de stad 
Gent. 
 

 Vernieuwing van een concessie 

a. Kelders 
Vernieuwing van een concessie wordt berekend volgens de geldende tarieven voor het jaar 
waarin de nieuwe concessie aanvangt, dit conform de vastgelegde capaciteit.  
 
Voor de vernieuwing van de termijn van 50 jaar bij een eeuwigdurende concessie is geen 
retributie verschuldigd. 

 

b. Natuurlijke begraafvormen 
De concessie kan telkens vernieuwd worden voor 25 jaar na afloop van de vorige termijn. 
 

c. Overige concessies 
De concessies en de niet-geconcedeerde graven die gedurende het jaar een einde nemen en 
waarvoor een nieuwe concessie wordt gestart, worden aangerekend aan het tarief geldend 
voor het jaar waarin de concessie aanvangt, dit conform de vastgelegde capaciteit. 
Wanneer de bezetting op het moment van de vernieuwing de capaciteit van 2 personen 
overschrijdt, wordt de retributie bepaald in § 2 tweemaal aangerekend. 

Artikel 3. Schuldenaar 

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de concessie 
aanvraagt. 
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Artikel 4. Vrijstellingen [gewijzigd gemeenteraad 28 september 2021; treedt in werking 01/10/2021] 

Vrijstelling wordt verleend van retributie bepaald onder Artikel 2.§ 2 aan: 

 de oud-strijders en gelijkgestelden van beide wereldoorlogen, die bovendien titularis zijn van 
de vuurkaart (1914-1918) of de strijderskaart (1940-1945), met de nationale erkentelijkheid en 
met de opgave van de oorlogsverdienste. 

 de wettelijk erkende gewapende weerstanders en/of de weerstanders door de sluikpers 

 de in gevangenschap gestorven krijgsgevangenen en politiek gevangenen 

 de krijgsgevangenen en de politiek gevangenen 

 de agenten van de inlichtings- en actiediensten 

 de personen die houder zijn van het oorlogskruis 

 de werkweigeraars en de gedwongen weggevoerden 1940-1945 die in het buitenland 
overleden zijn 

 personen ingelijfd bij het Zivil Arbeiter Bataljon 1914-1918 met minstens 50% invaliditeit 

 de gedwongen weggevoerden 1940-1945 met 50% invaliditeit 

 voor de oorlogsinvaliden, houders van een pensioentitel ten laste van de Staat met ten minste 
een invaliditeit van 50% gedurende ten minste één jaar 

 de houders van een certificaat voor buitenlandse missie in conflictgebieden. 
 
Vrijstelling wordt verleend van de retributie bepaald onder Artikel 2.§ 1 voor de eerste 50 jaar voor 
een grafkelder of een grafconcessie met hergebruik met restauratie, in zoverre de bepalingen in het 
vigerend reglement voor hergebruik van een waardevol grafmonument worden nageleefd. 
 

Artikel 5. Inning 

De retributie moet vooraf contant betaald worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs of binnen 
de dertig dagen nadat de betalingsuitnodiging verzonden is. 

De retributie moet vóór het vervallen van de concessietermijn betaald worden. 

Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro 
administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via 
dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 
december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg. 

Artikel 6. Overgangsbepaling [gewijzigd gemeenteraad 28 september 2021; treedt in werking 01/10/2021] 

De oorspronkelijke capaciteit van het graf blijft behouden, ook al is deze afwijkend aan de huidige 
regeling.  
De berekening van de retributie bij een hernieuwing gebeurt volgens de nieuwe reglementering. 
 


