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Grondconcessies op gemeentelijke 
begraafplaatsen 
Retributiereglement 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 maart 2014 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 21 maart 2014 

 

Artikel 1.- 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn van zes jaar en eindigend op 
31december 2019 wordt een retributie gevorderd op het verlenen van 
grondconcessies op de gemeentelijk begraafplaatsen. 

Artikel 2.- 

De retributie voor de grondconcessies wordt als volgt vastgesteld: 
 

 Duur van de vergunning 

 25 jaar 50 jaar 

1. Personen wonende in de gemeente  of overleden in de gemeente: 

Eén persoon: 160,00 euro 32,00 euro 

Twee  personen: 

• Naast elkaar begraven 325,00 euro 650,00 euro 

• Boven elkaar begraven 185,00 euro 370,00 euro 

2. Personen niet wonend in de gemeente en overleden buiten het grondgebied 
maar met binding met gemeente Zandhoven: 

Eén persoon: 240,00 euro 480,00 euro 

Twee  personen: 

• Naast elkaar begraven 487,50 euro 900,00 euro 

• Boven elkaar begraven 277,50 euro 555,00 euro 

3. Personen niet wonend in de gemeente en overleden buiten het grondgebied: 

Eén persoon: 480,00 euro 960,00 euro 

Twee  personen: 

• Naast elkaar begraven 900,00 euro 1.800,00 euro 

• Boven elkaar begraven 555,00 euro 1.110,00 euro 

De grafkelder voor de begraving van 2 personen boven elkaar is niet in voormelde 
tarieven inbegrepen. 

Artikel 3.- 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de concessie. 
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Artikel 4.- 

De retributie is betaalbaar door de aanvrager van de concessie op het ogenblik van 
de aanvraag. De retributie zal worden betaald in handen van de personen door het 
gemeentebestuur aangesteld om deze retributie te ontvangen.  

Indien de retributie niet onmiddellijk zal geïnd worden, zal deze betaald worden 
binnen de 30 dagen volgend op de verzending van de factuur. 

Artikel 5.- 

Geschrapt 

Artikel 6.- 

Afschrift van deze beslissing zal, voor nodig gevolg, aan de toezichthoudende 
overheid worden overgemaakt. 

 


