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8.

Goedkeuren wijzigingen tariefreglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de
lijkbezorging

DE RAAD,
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135§2;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer
van begraafplaatsen en crematoria, met latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de
voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 februari 2006 tot vaststelling van de wijziging
van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de
uitvaartplechtigheid;
Gelet op de omzendbrieven van 10 maart 2006 en 06 juni 2008 betreffende de toepassing van het
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Algemeen Politiereglement, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad op 24
januari 2018;
Gelet op het Kaderreglement Gemeentelijke Administratieve Sancties, goedgekeurd in zitting van
de gemeenteraad op 14 september 2016;
Gelet op ons besluit van heden houdende goedkeuren aanpassingen aan het politiereglement op
de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het gemeentelijk tariefreglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de
lijkbezorging, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad op 26 oktober 2016;
Gelet op de periodieke ontruimingen op alle kerkhoven van Berlare de komende jaren;
Overwegende de noodzaak om het reglement te laten aansluiten op de nieuwe ontwikkelingen,
maatschappelijke evoluties en visie op de begraafplaatsen;
Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART.1
het huidig tariefreglement op de gemeentelijke begraafplaatsen, zoals goedgekeurd in de
gemeenteraad van 26/10/2016, op te heffen vanaf 01/06/2021.
ART. 2
het nieuw tariefreglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging met ingang van
01/06/2021 goed te keuren.

ART.3
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, bij overlijden op een leeftijd van 60 jaar of jonger
gedurende de helft van zijn levensjaren ingeschreven was te Berlare, of bij overlijden op een
leeftijd ouder dan 60 jaar minstens 30 jaar ingeschreven was te Berlare. Bewijs is ten laste van de
nabestaanden.
een ongehuwde dochter of zoon is, niet ingeschreven in één der bevolkingsregisters te Berlare,
waarvan minstens één van de ouders wel ingeschreven zijn te Berlare.

ART.4
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

Grondconcessie
zonder qrafkelder
Grondconcessie met
qrafkelder
Urnenveldconcessie
Columbariumconcessie

TERMIJN VERLENGING
BIJ VERVAL CONCESSIE

30 jaar

TERMIJN
HERNIEUWING
TIJDENS LOOPTIJD
30 jaar

50 jaar

50 jaar

30 jaar

30 jaar
30 jaar

30 jaar
30 jaar

15 jaar
15 jaar

15 jaar

ART. 5
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

Tarief

Grondconcessie zonder qrafkelder
Grondconcessie met qrafkelder
Grondconcessie in urnenveld
Columbariumconcessie
Bruikleen

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 biicezet wordt

Peterschap

Gratis

ART. 6
Het tarief voor hernieuwing van een concessie, hetzij bij bijbegraving, hetzij op de vervàldag, 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 ART. 5
C = de looptijd van de concessie

ART. 7
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.

ART.8
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 3
Asuitstrooiing van persoon ouder dan 12 jaar, die niet valt onder
de definitie van "inwoner", zoals bepaald in artikel 3
Opgraving van een stoffelijk overschot
Dit tarief is niet verschuldigd op:
de opgravingen die op gerechtelijk bevel uitgevoerd worden
0
de opgravingen ingevolge een bestuurlijke maatregel
0
de opgravingen van voor het Vaderland gestorven militairen
0
Opgraving van een asurne
Dit tarief is niet verschuldigd op:
de opgravingen die op gerechtelijk bevel uitgevoerd worden
0
de
opgravingen ingevolge een bestuurlijke maatregel
0
de
ooaravinqen
van voor 'het Vaderland qestorven militairen
0
Naamolaatte op de qedenkzuil aan de strooiweide ·
Naamplaatje op de herdenkingszuil ter herinnering aan een
.'
ontruimd qraf
Vervangen van een beschadigçle afdekplaat van een nietgeconcedeerde columbarlurnnls-of van een nlet-qeconcedeerd
urneveld
Ster in de sterretjesweide

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

150,00 euro

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

100,00 euro

ART.9
De niet-geconcedeerde begrafenisvormen voor een niet-verlengbare max. duur van 15 jaar zijn gratis
voor inwoners (bepaald in ART. 3)
Het betreft:
niet geconcedeerde grondgraven (cfr. ART. 22 van het huishoudelijk reglement (inclusief
politiereglement) op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging van
10/05/2021)
niet-geconcedeerde columbariumnis (cfr. ART. 23 van het huishoudelijk reglement
(inclusief politiereglement) op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging van
10/05/2021)
niet-geconcedeerde urnenveldkelder (cfr. ART 24 van het huishoudelijk reglement
(inclusief politiereglement) op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging van
10/05/2021)
De asuitstrooiing van inwoners, waarvan de definitie bepaald is in artikel 3, is gratis.

ART.10
Op de kinderbegraafplaats/sterretjesweide worden levenloos geboren kinderen ongeacht de duur van
de zwangerschap en kinderen tot een maximumleeftijd van 12 jaar gratis begraven voor de duur van
30 jaar. Op verzoek zijn opeenvolgende kosteloze verlengingen van 30 jaar mogelijk.
Wordt ervoor geopteerd om levenloos geboren kinderen en kinderen tot een maximumleeftijd van 12
jaar in een andere grafvorm niet op de kinderbegraafplaats/sterretjesweide te laten begraven, dan
gelden de specificaties van deze grafvorm.

ART. 11
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning gevorderd worden overeenkomstig de
invorderingsprocedure van fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

ART.12
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
de financieel beheerder
de dienst burgerzaken
de provinciegouverneur

ART.13
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

NAMENS DE GEMEENTERAAD
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get. Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
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