Retributiereglement:
Lijkbezorging

Datum vaststelling gemeenteraad
Geldigheidsduur

: 25/11/2013
: 01/01/2014-onbepaalde duur

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de taksverordening op het vervoer van lijken binnen en buiten de stad, op de
begrafenissen, het gebruik van de stedelijke grafkelder en de opgravingen goedgekeurd in de gemeenteraad
van 26 november 2007, gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2004, 29 november
2010 en 28 november 2011, op 31 december 2013 vervalt;
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij
decreet van 10 november 2005, 18 april 2008, 9 december 2011 en 22 februari 2013;
Gelet op het artikel 42 § 3, artikel 43 §2, artikel 94, artikel 187 en artikel 253 van het gemeentedecreet;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2011/01;
Overwegende dat het juridisch advies heeft aangeraden om te werken met een retributie in plaats van een
belasting op lijkbezorging en op het verlenen van grondvergunningen op de stedelijke begraafplaatsen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit:
Artikel 1. Termijn
Vanaf de periode 1 januari 2014 wordt, voor een onbepaalde duur, een retributie op de lijkbezorging en op
het verlenen van grondvergunningen op de gemeentelijke begraafplaatsen gevestigd;
Artikel 2. Retributieplichtige
De retributieplichtige is persoon die de aanvraag doet. Dit kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn.

Artikel 3. Tarief en grondslag van de retributie en begravingen in niet-vergunde grond.
Voor het begraven van het stoffelijk overschot van een persoon die op het ogenblik van het overlijden niet is
ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Brugge en ook niet op het grondgebied van de stad
Brugge is overleden, is een retributie verschuldigd :
a)

voor de begraving in niet-vergunde grond of voor de bijzetting in een columbarium :
Tarief
vanaf 1.1.2014
€665
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b) voor de asverstrooiing :
Tarief
vanaf 1.1.2014
€89

Artikel 4. Tarief en grondslag van de retributie op begravingen in vergunde grond
Voor het begraven van het stoffelijk overschot van een persoon in vergunde grond is, naargelang de aard
van de begraving, navolgende retributie verschuldigd :
A.

Voor personen die op het ogenblik van de aanvraag of van overlijden ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters van de stad Brugge :

1.

Vergunningen

a) in een grafkelder :
Duur

Type

50 jaar
1 à 3 pers.
50 jaar
4 à 6 pers.
50 jaar
7 à 9 pers.
Toeslag voor het samen
begraven van een nietinwoner met een inwoner

vanaf
1.1.2014
€1.780
€2.920
€4.160
€665
per nietinwoner

b) vergunningen in volle grond :
vanaf
Leeftijds-categorie 1.1.2014
1 persoon (- 10j)
€333
1 persoon (+ 10j)
€665
Per bijzetting in
€1.115
meer
Toeslag voor het samen
€665
begraven van een nietper nietinwoner met een inwoner
inwoner
25 jaar 1 persoon (- 10j)
€250
25 jaar 1 persoon (+ 10j)
€460
25 jaar Per bijzetting in
€780
meer
Toeslag voor het samen
€460
begraven van een nietper nietinwoner met een inwoner
inwoner
15 jaar 1 persoon (- 10j)
€162
15 jaar 1 persoon (+ 10j)
€324
15 jaar Per
bijzetting
in
€521
meer
Toeslag voor het samen
€324
begraven van een nietper nietinwoner met een inwoner
inwoner
Duur
50 jaar
50 jaar
50 jaar

c)

bijzetting van urnen :
Duur

Aard

50 jaar

per urne

vanaf
1.1.2014
€ 665

Pagina 2 van 6

15 jaar

per urne

€ 324

2.

Verlenging van de vergunningen

a)

in een grafkelder :
Duur

Type

50 jaar
1 à 3 pers.
50 jaar
4 à 6 pers.
50 jaar
7 à 9 pers.
Toeslag per niet-inwoner
voor het samen begraven
met een inwoner
25 jaar
1 à 3 pers.
25 jaar
4 à 6 pers.
25 jaar
7 à 9 pers.
Toeslag per niet-inwoner
voor het samen begraven
met een inwoner
15 jaar
1 à 3 pers.
15 jaar
4 à 6 pers.
15 jaar
7 à 9 pers.
Toeslag per niet-inwoner
voor het samen begraven
met een inwoner
b)

vanaf
1.1.2014
€1.780
€2.920
€4.160
€ 665
per nietinwoner
€890
€1.456
€2.080
€460
per nietinwoner
€534
€880
€1.248
€324
per nietinwoner

vergunningen in volle grond :

Duur
50 jaar
50 jaar
50 jaar

Leeftijds-categorie
1 persoon (- 10j)
1 persoon (+ 10j)
Per bijzetting in
meer
Toeslag voor het samen
begraven van een nietinwoner met een inwoner
25 jaar 1 persoon (- 10j)
25 jaar 1 persoon (+ 10j)
25 jaar Per bijzetting in
meer
Toeslag per niet-inwoner voor
het samen begraven met een
inwoner
15 jaar 1 persoon (- 10j)
15 jaar 1 persoon (+ 10j)
15 jaar Per
bijzetting
in
meer
Toeslag per niet-inwoner
voor het samen begraven
met een inwoner
3.

vanaf
1.1.2014
€ 333
€ 665
€1.025
€665
per nietinwoner
€250
€460
€780
€460
per nietinwoner
€162
€324
€521
€324
per nietinwoner

Bijkomende retributie boven voormelde vergunningretributie al naargelang de geleverde faciliteiten :

a) huur van kelders en columbariumnissen :
Duur

Type grafkelder

50 jaar

1 à 3 pers.

vanaf
1.1.2014
€ 765

Pagina 3 van 6

50 jaar
4 à 6 pers.
50 jaar
7 à 9 pers.
Columbariumnissen en
urnekelders

€1.085
€1.750
€225

b) huur van sokkels voor urnezandgraven en –kelders :

Per sokkel
c)

vanaf
1.1.2014
€ 225

sluitsteen voor bijzettingen in het columbarium op de parkbegraafplaats Blauwe Toren :

Per sluitsteen

vanaf
1.1.2014
€ 89

d) plaatsen steunplaten voor het vastzetten van grafmonumenten :
Op de begraafplaatsen waar gebruik gemaakt wordt van de door het stadsbestuur vooraf geplaatste
steunpalen van beton voor het vastzetten van grafmonumenten is een bedrag verschuldigd dat vastgesteld
wordt op :

Voorgeschreven steunplaten

vanaf
1.1.2014
€ 86

4. Voor de personen die worden uitgestrooid op een strooiweide die deel uitmaakt van één van de stedelijke
begraafplaatsen kan op de herdenkingsmuur of –zuil een naamplaatje aangebracht worden tegen een
bedrag van 50,00 euro. Dit naamplaatje blijft voor een periode van 10 jaar aan de muur of zuil
bevestigd en wordt bij het verstrijken van deze periode verwijderd.
5. De retributie bedraagt 50,00 euro voor persoenen die voor hun overleden verwanten ofwel een aan het
stadsbestuur vervallen kader of een aan het stadsbestuur vervallen monument wensen over te nemen.
Deze retributie wordt cumulatief toegepast.
B.

Voor personen die op het ogenblik van de aanvraag of van overlijden niet ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters worden de tarieven onder Art. 4 A, 1 verdubbeld;
Deze tariefverhoging geldt niet wanneer voormelde personen het grondgebied van de stad Brugge
verlaten hebben om navolgende redenen :
- wegens hun opname in een inrichting buiten het grondgebied, zoals o.m. een tehuis voor bejaarden,
mits voorwaarde dat ze minstens gedurende 25 jaar onafgebroken de stad hebben bewoond;
- om bij één van de kinderen te gaan inwonen, mits voorwaarde dat ze minstens gedurende 25 jaar
onafgebroken de stad hebben bewoond.

Artikel 5. Tarief en grondslag van de retributie op gebruik stedelijke grafkelder
§1. Voor het tijdelijk verblijf van het stoffelijk overschot in een stadsgrafkelder is een retributie verschuldigd
van 60 euro per begonnen maand. Dit tarief is ook van toepassing voor een tijdelijk gebruik van de
stadsgrafkelder wegens het uitvoeren van onderhoudswerken aan familiekelders waarbij lijken of asurnen
moeten worden verplaatst.
§2. Er kan slechts gebruik gemaakt worden van de stadsgrafkelder op voorwaarde dat voorafgaand aan het
tijdelijk gebruik een provisie van 470 euro gedeponeerd wordt.
§.3 Zo na verloop van een termijn van zes maanden de nabestaanden of de persoon die de begrafenis heeft
geregeld, geen schikkingen heeft getroffen voor een definitieve lijkbezorging, zal het stadsbestuur
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ambtshalve het lijk of de urne in niet-vergunde grond begraven. De gedeponeerde provisie blijft definitief
door het stadsbestuur verworven.

Artikel 6. Tarief en grondslag van de retributie op begrafenissen op zee
Voor de verstrooiing of de bijzetting in zee van de as, ongeacht de woonplaats en de plaats van overlijden,
wordt voor de door het personeelslid van de begrafenissendienst geleverde prestatie een retributie geheven
van :

Forfait

vanaf
1.1.2014
€ 56

Artikel 7. Tarief en grondslag van de retributie op opgravingen en boventallige bijzetting
Alle opgravingen buiten diegene bevolen door de rechterlijke overheid zijn onderhevig aan een retributie
van:

Forfait

vanaf
1.1.2014
€ 440

Het tarief openen van een nis voor het verplaatsen van een asurne is de helft van een opgraving.
Het tarief voor een boventallige bijzetting wordt gelijkgesteld aan dat van een opgraving.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 8.
De ambtenaren van de Europese Gemeenschap, die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van
inschrijving in de bevolkingsregisters en die hun reële verblijfplaats in Brugge hebben, zijn gelijkgesteld met
de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters. De betrokkenen of de nabestaanden leveren
het bewijs van verblijf in Brugge en van de duur ervan.

Artikel 9.
Vergunningen en/of huurovereenkomsten zoals hiervoor bepaald kunnen vernieuwd worden op dezelfde
plaats mits betaling van de op het ogenblik van de aanvraag vastgestelde tarieven.

Artikel 10.
Alle onkosten waartoe het verlenen van de vergunningen en het verhuren van de grafkelders aanleiding zou
kunnen geven zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Artikel 11.
Voor zover een vergunning nog niet voor de helft van de duur is verstreken kan:

1)

de verplaatsing van een grondvergunning toegelaten worden mits die tot doel heeft ofwel :
a) een tijdelijke vergunning voor de duur van 15 jaar om te zetten in een vergunning voor de duur van
50 jaar;
b) een vergunning voor een zandgraf voor de duur van 50 jaar om te zetten in een vergunning voor een
grafkelder;
c) het vergroten van een vergunning indien uitbreiding ter plaatse niet mogelijk is.
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De retributie verschuldigd voor de nieuwe vergunning zal worden verminderd met de prijs betaald voor
de eerste vergunning, met verrekening van de reeds verstreken jaren.

2)

Op verzoek van de vergunninghouder of diens erfopvolgers kan het stadsbestuur overgaan tot het
terugkopen van de niet-bezette grondvergunningen tegen de destijds betaalde vergunningsprijs,
verminderd met de waarde van de reeds verstreken termijn.

Artikel 12.
Onder geen beding wordt de toeslag betaald voor de bijzetting van een niet-inwoner afgetrokken of
terugbetaald bij de verplaatsing of het terugkopen van de vergunning.
Artikel 13. Algemene bepalingen
§1. De betalingsuitnodiging is betaalbaar binnen de 30 dagen na het versturen van een betalingsuitnodiging
§2. Bij niet betaling binnen de 30 dagen wordt een herinnering verstuurd met het verzoek te betalen binnen
de 14 dagen na datum van de herinnering
§3. Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na het versturen van de herinnering wordt een laatste
waarschuwing aangetekend verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 8 dagen na datum van opmaak
van de aangetekende laatste waarschuwing. Er wordt bovenop de kosten voor de aangetekende zending ook
een administratiekost aangerekend van 10 euro per dossier.
§4. Bij niet betaling binnen de betaaltermijn van 8 dagen na het versturen van de laatste waarschuwing
wordt het dossier voor invordering overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor vallen
integraal ten laste van de retributieplichtige.
§5. Artikel 94,2° , gemeentedecreet is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies. Met het oog
op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder
een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Er is geen
bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies.
§6. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.

Artikel 14. Vrijstellingen
Genieten vrijstelling van de retributie onder artikel 3 en 4:
•
Oudstrijders en gelijkgestelden, die gedomicilieerd zijn in Brugge;
•
Oudstrijders en gelijkgestelden, die niet gedomicilieerd zijn in Brugge, maar op het grondgebied van
de stad Brugge overlijden;
•
Oudstrijders en gelijkgestelden, die niet gedomicilieerd zijn in Brugge en niet op het grondgebied
van de stad Brugge overleden zijn maar gedurende in het totaal minimum 25 jaar gedomicilieerd
waren in Brugge of één van de gemeenten die op 1 januari 1971 gefuseerd zijn met de stad Brugge.
Artikel 15. Inwerkingtreding
§1. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2014 voor onbepaalde duur.
§2. Het reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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