Retributie op de begraafplaatsen Lievegem
GR 26.05.2021

Artikel 1
Voor de inwoners van de gemeente Lievegem gelden volgende tarieven op de concessies van de
begraafplaatsen:

Concessie en hernieuwing van de concessies op graven
BASISPRODUKT
Columbariumnis vr 1 of 2 overledenen (20j)
Hernieuwing columbariumnis van 1 of 2 overledenen; (20j)
Hernieuwing columbariumnis van 1 of 2 overledenen; (10j)
Urnenkelder vr 1 of 2 overledenen (20j)
Hernieuwing Urnenkelder vr 1 of 2 overledenen (20j)
Hernieuwing urnenkelder van 2 overledenen (10j)
Urnenpaddestoelnis voor 1 kind, inclusief foetussen, jonger dan 12 jaar (20j)(alleen in lovendegem)
Hernieuwing urnenpaddestoelnis voor 1 foetus of 1 kind jonger dan 12 jaar (20j)(alleen in
lovendegem)
Hernieuwing urnenpaddestoelnis voor 1 foetus of 1 kind jonger dan 12 jaar (10j)(alleen in
lovendegem)
Grafkelder voor 1 t.e.m. 2 overledenen, (20j)
Grafkelder voor 3 overledenen(20j) (alleen in Zomergem)
Hernieuwing grafkelder voor 1 t.e.m. 2 overledenen, (20j)
Hernieuwing grafkelder voor 1 t.e.m. 2 overledenen, (10j)
Hernieuwing grafkelder voor 3 overledenen,(20j)(alleen in Zomergem)
Hernieuwing grafkelder voor 3 overledenen (10j)(alleen in Zomergem)
concessie volle grond 1 persoon (20j) (voorlopig alleen in Zomergem en Waarschoot)
concessie volle grond 2 personen (20j)(voorlopig alleen in Zomergem en Waarschoot)
Hernieuwing concessie volle grond 1 persoon (20j)(voorlopig alleen in Zomergem en Waarschoot)
Hernieuwing concessie volle grond 2 personen (20j)(voorlopig alleen in Zomergem en Waarschoot)
Hernieuwing concessie volle grond 1 persoon (10j)(voorlopig alleen in Zomergem en Waarschoot)
Hernieuwing concessie volle grond 2 personen (10j)(voorlopig alleen in Zomergem en Waarschoot)
urnen in volle grond (20j)
Hernieuwing urnen in volle grond (20j)
Hernieuwing urnen in volle grond (10j)
Regularisatieconcessie voor graven van 01.01.1991 tot en met 31.12.2009
Retro-retributie voor graven van 01.01.1991 tot en met 31.12.2009
Hernieuwing regularisatieconcessie (20j)
Hernieuwing regularisatieconcessie (10j)

Voorstel
€ 500,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 800,00
€ 400,00
€ 200,00
gratis
gratis
gratis
€ 1 250,00
€ 1800,00
€ 650,00
€ 350,00
€ 900,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 800,00
€ 200,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 1200
€ 25/jaar
€ 600
€ 300
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Artikel 2
Voor de niet-inwoners van de gemeente Lievegem worden de tarieven op de concessies
verdubbeld.
De tarieven worden niet verdubbeld voor:
-

stoffelijke overschotten, ontdekt op het grondgebied van Lievegem;

- personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of
internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de bevolkingsregisters
van Lievegem.
- die gedurende een termijn van 20 jaar, in één van de bevolkingsregisters van Lievegem zijn
ingeschreven.
personen die behoren tot de parochie Sint Jans Onthoofding Oostwinkel doch inwoners zijn van
Eeklo of Maldegem worden beschouwd als inwoners van Lievegem voor wat de begraafplaats
Oostwinkel betreft, zolang de stad Eeklo en de gemeente Maldegem hun aandeel in de
gemeentelijke toelage aan de kerkfabriek Sint Jans Onthoofding betalen.
De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.

Artikel 3
Voor de inwoners van de gemeente Lievegem gelden de bijkomende tarieven :
Gedenkplaat columbariumnis 2 lijnen
Gedenkplaat columbariumnis 4 lijnen
Gedenkplaat columbariumnis 6 lijnen
Gedenkplaat (vlinder) voor de vlinderboom
Gedenkplaat voor de strooiweide
Afdekplaat voor een urnenkelder

€ 35,00
€ 55,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 35,00
€ 120,00

Artikel 4
Voor de niet-inwoners van de gemeente Lievegem worden de tarieven van artikel 3 verdubbeld.
De tarieven worden niet verdubbeld voor:
-

stoffelijke overschotten, ontdekt op het grondgebied van Lievegem;

- personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of
internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de bevolkingsregisters
van Lievegem.
- die gedurende een termijn van 20 jaar, in één van de bevolkingsregisters van Lievegem zijn
ingeschreven.
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personen die behoren tot de parochie Sint Jans Onthoofding Oostwinkel doch inwoners zijn van
Eeklo of Maldegem worden beschouwd als inwoners van Lievegem voor wat de begraafplaats
Oostwinkel betreft, zolang de stad Eeklo en de gemeente Maldegem hun aandeel in de
gemeentelijke toelage aan de kerkfabriek Sint Jans Onthoofding betalen.
De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.
Artikel 5
Openen en terug dichtmaken van graven en ontgravingen
Openen grafkelder
Openen urnenkelder/columbariumnis
Openen volle grond
Ontgraving kist
Opgraving urne

€ 50,00
€ 25,00
€ 100
€ 1 000,00
€ 50,00

Artikel 6
Voor de niet-inwoners van de gemeente Lievegem worden de tarieven van artikel 5 verdubbeld.
De tarieven worden niet verdubbeld voor:
-

stoffelijke overschotten, ontdekt op het grondgebied van Lievegem;

- personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of
internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de bevolkingsregisters
van Lievegem.
- die gedurende een termijn van 20 jaar, in één van de bevolkingsregisters van Lievegem zijn
ingeschreven.
personen die behoren tot de parochie Sint Jans Onthoofding Oostwinkel doch inwoners zijn van
Eeklo of Maldegem worden beschouwd als inwoners van Lievegem voor wat de begraafplaats
Oostwinkel betreft, zolang de stad Eeklo en de gemeente Maldegem hun aandeel in de
gemeentelijke toelage aan de kerkfabriek Sint Jans Onthoofding betalen.
De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.

Artikel 7
Asverstrooiing
Asvertrooiing inwoner
Asvertrooiing niet-inwoner

gratis
€ 250,00

Artikel 8
Vrijgesteld van deze retributie zijn:
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- personen die gedurende een termijn van 20 jaar, in één van de bevolkingsregisters van
Lievegem zijn ingeschreven.
-

Ontgravingen in uitvoering van een gerechtelijke beslissing;

-

Ontgravingen die ambtshalve door de gemeente worden verricht

personen die behoren tot de parochie Sint Jans Onthoofding Oostwinkel doch inwoners zijn van
Eeklo of Maldegem worden beschouwd als inwoners van Lievegem voor wat de begraafplaats
Oostwinkel betreft, zolang de stad Eeklo en de gemeente Maldegem hun aandeel in de
gemeentelijke toelage aan de kerkfabriek Sint Jans Onthoofding betalen.
De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.
Artikel 9
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de aanvrager.

De retributie is te betalen binnen de dertig dagen na verzending van de factuur.

Betwistingen van de factuur dienen te gebeuren binnen de dertig dagen volgend op de verzending
van de factuur ter attentie van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10
§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel
directeur een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot.
§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep worden
gedaan op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.
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