Tariefreglement op begraafplaatsen en lijkbezorging
(goedgekeurd in gemeenteraad van 26/10/2016)
Artikel 1
Heft het huidig tariefreglement op de gemeentelijke begraafplaatsen, zoals goedgekeurd in de
gemeenteraad van 29/01/2014, op vanaf 1 januari 2017.
Heft het huidig belastingreglement op de lijkbezorging, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van
18/12/2013, op vanaf 1 januari 2017.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement als “inwoner” te beschouwen, persoon die:
- op zijn dag van overlijden ingeschreven is in één der bevolkingsregisters van Berlare;
- overleden is of dood aangetroffen wordt op het grondgebied van Berlare;
- de gemeente effectief bewoont, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale
overeenkomsten vrijgesteld is van inschrijving in één der bevolkingsregisters van Berlare;
- ouder dan 60 jaar is op het ogenblik van overlijden, elders ingeschreven is, maar
gedurende een periode van minstens 30 jaar ingeschreven was in één van de
bevolkingsregisters van Berlare. Bewijslast van deze periode is ten laste van de
nabestaanden;
- 60 jaar of jonger is op het ogenblik van overlijden, elders ingeschreven is, maar
gedurende de helft van zijn levensjaren in één van de bevolkingsregisters van Berlare
ingeschreven was. Bewijslast van deze periode is ten laste van de nabestaanden;
- wegens ouderdom of ziekte in een andere gemeente ingeschreven is, hetzij in een instelling of
bij familieleden of kennissen, maar die voordien zijn verblijfplaats in Berlare had. Bewijs is
ten laste van de nabestaanden.
- een ongehuwde dochter of zoon is, niet ingeschreven in één der bevolkingsregisters te
Berlare, waarvan de ouders wel ingeschreven zijn te Berlare.
Artikel 3
Afhankelijk van de grafvorm concessies te verlenen voor de duur van 30 jaar of 50 jaar.
Hernieuwingen tijdens de looptijd van de concessie zijn mogelijk voor een periode identiek aan de
oorspronkelijk toegekende concessieduur. Bij einde concessie is verlenging mogelijk van 15 jaar of 30
jaar, afhankelijk van de grafvorm.
GRAFVORM

CONCESSIETERMIJN

TERMIJN
VERLENGING BIJ
VERVAL CONCESSIE

30 jaar

TERMIJN
HERNIEUWING
TIJDENS
LOOPTIJD
30 jaar

Grondconcessie
zonder grafkelder
Grondconcessie met
grafkelder
Urnenveldconcessie
Columbariumconcessie

50 jaar

50 jaar

30 jaar

30 jaar
30 jaar

30 jaar
30 jaar

15 jaar
15 jaar

15 jaar

Voor levenloos geboren kinderen ongeacht de zwangerschapsduur en kinderen tot 12 jaar worden
concessies verleend van 30 jaar. Deze concessies zijn gratis en kunnen kosteloos verlengd worden
voor 30 jaar.
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Artikel 4
De bepalingen en tarieven voor het toekennen van een concessie op de gemeentelijke
begraafplaatsen hieronder vast te leggen.
De hieronder vermelde tarieven zijn van toepassing op inwoners. Voor niet-inwoners worden de
tarieven verdubbeld.
GRAFVORM
Grondconcessie zonder grafkelder
Grondconcessie met grafkelder
Grondconcessie in urnenveld
Columbariumconcessie
Bruikleen
Peterschap

Tarief
450,00 euro per persoon
2000,00 euro per grafkelder
600,00 euro per urnenveld
400,00 euro per columbariumnis
200,00 euro per asurne die bijgezet wordt
450,00 euro per kist die bijgezet wordt
Gratis

Artikel 5
Het tarief voor hernieuwing van een concessie, hetzij bij bijbegraving, hetzij op de vervaldag, te
berekenen in verhouding tot het aantal jaren dat de oorspronkelijke concessietermijn overschreden
wordt.
Het wordt berekend met volgende formule: A x B / C, waarbij:
A = de reeds verstreken tijd van de oorspronkelijke concessie
B = concessietarief zoals vermeld in artikel 1.1
C = de looptijd van de concessie
Artikel 6
Een toeslag van 200,00 euro aan te rekenen, bovenop het concessietarief van 400,00 euro, indien een
gratis columbariumconcessie omgezet wordt in een betalende columbariumconcessie van 30 jaar,
zonder ontgraving van de asurne.
Artikel 7
Volgende tarieven aan te rekenen voor:
Asuitstrooiing van kind tot en met 12 jaar, dat niet valt onder de
definitie van “inwoner”, zoals bepaald in artikel 2
Asuitstrooiing van persoon ouder dan 12 jaar, die niet valt onder
de definitie van “inwoner”, zoals bepaald in artikel 2
Opgraving van een stoffelijk overschot
Dit tarief is niet verschuldigd op:
o de opgravingen die op gerechtelijk bevel uitgevoerd
worden
o de opgravingen ingevolge een bestuurlijke maatregel
o de opgravingen van voor het Vaderland gestorven
militairen
Opgraving van een asurne
Dit tarief is niet verschuldigd op:
o de opgravingen die op gerechtelijk bevel uitgevoerd
worden
o de opgravingen ingevolge een bestuurlijke maatregel
o de opgravingen van voor het Vaderland gestorven
militairen
Naamplaatje op de gedenkzuil aan de strooiweide
Naamplaatje op de herdenkingszuil ter herinnering aan een
ontruimd graf
Vervangen van een beschadigde afdekplaat van een nietgeconcedeerde columbariumnis
Ster in de sterretjesweide

37,00 euro
124,00 euro
1.000,00 euro

150,00 euro

25,00 euro voor 15 jaar
25,00 euro voor 15 jaar
200,00 euro
100,00 euro voor 30 jaar

Artikel 8
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning gevorderd worden overeenkomstig de
invorderingsprocedure van fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Tariefreglement op begraafplaatsen en lijkbezorging

2/3

Artikel 9
Dit reglement wordt van kracht vanaf 1 januari 2017.
Artikel 10
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
- de financieel beheerder
- de dienst burgerzaken
- de provinciegouverneur
Artikel 11
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Artikel 12
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
* * *
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