Belastingreglement op de lijkbezorging en op het verlenen van concessies op de
gemeentelijke begraafplaatsen
Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 19/12/2013 op de op de lijkbezorging en op het verlenen van
concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019 wordt opgeheven
met ingang van 1/4/2015. Het nieuwe belastingreglement op de lijkbezorging en op het verlenen
van concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2015-2019 treedt in
werking op 1/4/2015.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2015-2019 een belasting geheven op de lijkbezorging en op het
verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen.
I. Belasting op het gebruik van geconcedeerde plaatsen
Artikel 3
Tenzij in de decretaal voorgeschreven uitzonderingen, wordt de belasting op het verlenen van
grafconcessies en de hernieuwing van grafconcessies op de begraafplaatsen als volgt vastgesteld:
§ 1. Nieuwe grafconcessies voor de duur van 25 jaar
a) concessie voor het begraven in volle grond van twee stoffelijke overschotten: 500 EUR
b) concessie voor het begraven in een grafkelder van twee stoffelijke overschotten: 500 EUR
c) concessie voor het begraven in volle grond van een kind van minder dan 7 jaar in de zone O
van de begraafplaats Priorij: 200 EUR
d) concessie voor een nis in het columbarium voor twee asurnen: 500 EUR
e) concessie voor een urnenkelder in het urnenveld voor vier asurnen: 500 EUR
§ 2. Hernieuwen van grafconcessies
Bij de vaststelling van het tarief voor het hernieuwen van grafconcessies gebeurt de berekening van
het tarief in verhouding tot het aantal jaren dat de oorspronkelijke termijn wordt overschreden en
dit volgens de hiernavolgende formule:
aantal jaren van de nieuwe
x
tarief dat wordt aangerekend voor
concessietermijn die de lopende
een concessietermijn van 25 jaar
concessietermijn overschrijdt
totaal aantal jaren van de nieuwe concessie
§ 3. Omzetting van concessiestelsel
a) Omzetting van niet-geconcedeerde rustplaats naar een grafconcessie:
Een niet-geconcedeerde rustplaats kan worden omgezet in een geconcedeerde rustplaats.
De in § 1. genoemde tarieven voor nieuwe grafconcessies zijn hierbij van toepassing, alsook
de desgevallende bijkomende kosten zoals bepaald in het retributiereglement op de
begraafplaatsen. De nieuwe concessie wordt toegekend voor de volle 25 jaar na de
beslissing tot toekenning.
b) Omzetting van het ene concessiestelsel naar het andere concessiestelsel:
Een geconcedeerde rustplaats kan worden omgezet in een ander type van geconcedeerde
rustplaats. De nieuwe concessie wordt toegekend voor de volle 25 jaar na de beslissing tot
toekenning. Na toekenning van de nieuwe concessie doet de concessiehouder automatisch
afstand van de oorspronkelijke concessie, zonder dat de concessiehouder hiervoor enig
recht op vergoeding of schadeloosstelling kan laten gelden.
Artikel 4
Ingeval, overeenkomstig het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen, één, respectievelijk
twee asurnen of kleine kisten worden bijgeplaatst in een grafkelder zal telkens, naast het in artikel

3 vermelde tarief dat desgevallend verschuldigd is voor het hernieuwen van de concessie, een
belasting van 150 EUR verschuldigd zijn.
Dit bedrag van 150 EUR is niet verschuldigd indien het bijkomend stoffelijk overschot een stoffelijk
overschot is dat verplaatst wordt in toepassing van artikel 5 van het decreet van 16/01/2004
betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging of ingeval van terugneming van een
geconcedeerd perceel wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden.
Artikel 5
§ 1. De in artikel 3 vermelde tarieven worden verdubbeld wanneer de concessie bestemd is voor of
gebruikt wordt door de personen die op de datum van het overlijden niet ingeschreven zijn in één
van de bevolkingsregisters van de gemeente (hierna “niet-Bredenaars” genoemd). Uitzondering
hierop wordt gemaakt voor de personen die in een andere gemeente in een rustoord of instelling
verblijven of die, om reden dat ze niet meer in staat zijn om zonder toezicht te wonen, bij familie
inwonen maar die onmiddellijk voorafgaand aan de verblijfsverandering minstens tien jaar
ononderbroken in Bredene hun hoofdverblijfplaats hebben gehad. Deze laatste categorie personen
vallen in het geheel buiten de categorie van de niet-Bredenaars en voor hen wordt bijgevolg het
enkelvoudig tarief conform artikel 3 gehanteerd.
§ 2. Om te beoordelen of het in § 1. genoemde dubbele tarief voor niet-Bredenaars wordt
aangerekend wordt onderstaande beoordelingsmethode gebruikt:
1. Indien de concessie wordt aangegaan na een overlijden:
 De eerste overledene die gebruik maakt van de concessie is volledig bepalend om te
besluiten of de concessie in kwestie bestemd is voor of gebruikt wordt door nietBredenaars.
2. Indien de concessie wordt aangegaan als een bijkomende concessie, afgesloten op hetzelfde
tijdstip en gelegen onmiddellijk naast een concessie die werd afgesloten na een overlijden (in
de gevallen omschreven in het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen):
 Indien er minstens één niet-Bredenaar nominatief wordt aangeduid om na overlijden te
worden begraven of bijgezet, wordt de concessie in zijn geheel beschouwd als bestemd voor
of gebruikt door niet-Bredenaars.
 In alle andere gevallen wordt de concessie voorlopig beschouwd als een concessie waarvoor
het normaal (enkelvoudig) tarief geldt. De eerste overledene die gebruik maakt van de
concessie zal volledig én retroactief bepalend zijn om te besluiten of de concessie in
kwestie bestemd is voor of gebruikt wordt door niet-Bredenaars. Indien na retroactieve
vaststelling van de status blijkt dat de concessie alsnog moet worden beschouwd als een
concessie bestemd voor of gebruikt door niet-Bredenaars wordt een forfaitaire extra
belasting op het verlenen van grafconcessies en de hernieuwing van grafconcessies geheven
van 500 EUR, bovenop de vergoeding die desgevallend oorspronkelijk reeds was betaald. De
verdubbeling van de in artikel 3 genoemde tarieven zal evenwel niet meer retroactief
worden toegepast en is dus niet verschuldigd.
§ 3. Het in artikel 4 vermelde tarief wordt verdubbeld indien de bijkomende bijzetting in kwestie
een niet-Bredenaar betreft, zoals in § 1. gedefinieerd.
Artikel 6
De concessieprijzen vermeld onder artikel 3, § 1. a, b, d en e, artikel 3, § 2. en artikel 3, § 3.
worden verminderd tot de helft van het normale tarief voor concessies aan oud-strijders of
gelijkgestelden die ofwel:




op het ogenblik van het overlijden woonachtig waren te Bredene;
op het ogenblik van het overlijden in een andere gemeente in een rustoord of instelling
verbleven of die, om reden dat ze niet meer in staat waren om zonder toezicht te wonen, bij
familie inwoonden maar die onmiddellijk voorafgaand aan de verblijfsverandering minstens tien
jaar ononderbroken in Bredene hun hoofdverblijfplaats hebben gehad.

II. Belasting op begraving, bijzetting of uitstrooiing

Artikel 7
De belasting op de begraving van al dan niet gecremeerde stoffelijke overschotten, de uitstrooiing
van gecremeerde stoffelijke overschotten of de bijzetting van gecremeerde stoffelijke overschotten
in een columbarium of urnenveld wordt vastgesteld op 500 EUR per begraving, uitstrooiing of
bijzetting in een columbarium of urnenveld van de stoffelijke overschotten van de volwassenen en
op 200 EUR voor de stoffelijke overschotten van een kind van minder dan 12 jaar.
Artikel 8
De in artikel 7 genoemde belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing
of de bijzetting in een columbarium of urnenveld aanvraagt.
Artikel 9
De in artikel 7 genoemde belasting is niet van toepassing op de begraving, de uitstrooiing en de
bijzetting in een columbarium of urnenveld van de stoffelijke overschotten van personen:
 die op het ogenblik van het overlijden ingeschreven waren in één van de bevolkingsregisters van
de gemeente;
 die op het ogenblik van het overlijden in een andere gemeente in een rustoord of instelling
verbleven of die, om reden dat ze niet meer in staat waren om zonder toezicht te wonen, bij
familie inwoonden maar die onmiddellijk voorafgaand aan de verblijfsverandering minstens tien
jaar ononderbroken in Bredene hun hoofdverblijfplaats hebben gehad;
 die worden begraven in geconcedeerde volle grond, begraven in een geconcedeerde grafkelder,
worden bijgezet in een geconcedeerde nis in het columbarium of worden begraven in een
geconcedeerde urnenkelder in het urnenveld;
 die zijn overleden op het grondgebied van Bredene;
 die zijn overleden als oorlogsslachtoffer in dienst van het vaderland.
III. Algemene bepalingen
Artikel 10
De in dit reglement genoemde belastingen moeten contant worden betaald, tegen afgifte van een
betalingsbewijs. In geval van niet-betaling wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 11
Aan het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen kunnen bijkomende kosten verbonden zijn,
zoals bepaald in het retributiereglement op de begraafplaatsen.

