Tarief- en retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
Artikel 1
Het tarief- en retributiereglement d.d. 19/12/2013 op de begraafplaatsen voor de aanslagjaren
2014-2019 wordt opgeheven met ingang van 1/4/2015. Het nieuwe tarief- en retributiereglement
op de begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2015-2019 treedt in werking op 1/4/2015.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2015-2019 een retributie geheven op de begraafplaatsen.
Artikel 3
Het tarief voor het gebruik van een overeenkomstig het huishoudelijk reglement op de
begraafplaatsen geplaatste geprefabriceerde grafkelder wordt vastgesteld op:




1.500 EUR voor grafkelders in de zones A, B, C, E, F en G van de begraafplaats Priorij
1.850 EUR voor grafkelders in de zone K van de begraafplaats Priorij

Artikel 4
§ 1. De in artikel 3 genoemde tarieven worden verdubbeld wanneer de grafkelder 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 grafkelder is gelegen in een concessie die wordt aangegaan na een overlijden:
 De eerste overledene die gebruik maakt van de grafkelder is volledig bepalend om te
besluiten of de grafkelder in kwestie bestemd is voor of gebruikt wordt door nietBredenaars.
2. Indien de grafkelder is gelegen in een concessie die 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 in de grafkelder, wordt de grafkelder in zijn geheel beschouwd
als bestemd voor of gebruikt door niet-Bredenaars.
 In alle andere gevallen wordt de grafkelder voorlopig beschouwd als een grafkelder
waarvoor het normaal (enkelvoudig) tarief geldt. De eerste overledene die gebruik maakt
van de grafkelder zal volledig én retroactief bepalend zijn om te besluiten of de grafkelder
in kwestie bestemd is voor of gebruikt wordt door niet-Bredenaars. Indien na retroactieve
vaststelling van de status blijkt dat de grafkelder alsnog moet worden beschouwd als een
grafkelder bestemd voor of gebruikt door niet-Bredenaars worden bijkomende kosten
aangerekend, overeenkomstig het belastingreglement op de lijkbezorging en op het
verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen. De verdubbeling van de in
artikel 3 genoemde tarieven zal evenwel niet meer retroactief worden toegepast en en is
dus niet verschuldigd.
Artikel 5

De tarieven voor materiaal voor grafmonumenten worden als volgt vastgesteld:








sluitsteen nis voor columbarium of urnenveld
 inwoners van Bredene en gelijkgestelden: 150 EUR
 andere: 300 EUR
funderingsbalken grafmonument
 inwoners van Bredene en gelijkgestelden: 150 EUR
 andere: 300 EUR
uniforme gemeentelijke herdenkingssteen op graf in niet-geconcedeerde volle grond
(facultatief)
 inwoners van Bredene en gelijkgestelden: 150 EUR
 door OCMW-bestuur Bredene bekostigde begrafenis: 0 EUR
 andere: 300 EUR
uniforme gemeentelijke naamplaatjes (facultatief)
 naamplaatje in cortenstaal (strooiweide): 40 EUR
 naamplaatje / herinneringsplaatje: 25 EUR
uniforme vaas die kan worden bevestigd aan een nis in het columbarium (facultatief): 130 EUR

Artikel 6
De tarieven voor het uitvoeren van werken door gemeentepersoneel worden vastgesteld als volgt:





ontgravingen (buiten diegene die zijn bevolen door de rechterlijke overheid):
 uit volle grond: 400 EUR
 uit een grafkelder: 200 EUR
 ontgraving van een urne: 100 EUR
 ontgraving van een urne, gekoppeld aan een vrijwillige vroegtijdige stopzetting door de
concessiehouder van de concessie: 0 EUR
 ontgraving van een urne uit een geconcedeerde rustplaats waarvan de concessie
ondertussen is verlopen: 0 EUR
 ontgraving van een urne uit een niet-geconcedeerde rustplaats en dit in het kader van de
decretaal omschreven retroactieve thuisbewaring van de urne: 0 EUR
 ontgraving van een urne uit een geconcedeerde rustplaats en dit in het kader van de
decretaal omschreven retroactieve thuisbewaring van de urne: 0 EUR
nieuwe bijzetting na een ontgraving (buiten de ontgravingen die zijn bevolen door de
rechterlijke overheid):
 in volle grond: 400 EUR
 in een grafkelder: 200 EUR
 bijzetting van een urne: 100 EUR.
 bijzetting van een urne die eerder werd ontgraven op een begraafplaats op het grondgebied
van Bredene en dit in het kader van de decretaal omschreven retroactieve thuisbewaring
van de urne: 200 EUR

