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09. Gemeentelijke begraafplaatsen : herziening tarievenreglement van de vergunningen - goedkeuring
De Raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, in zitting van 25.03.2010 houdende herziening tarievenreglement
van de vergunningen op de gemeentelijke begraafplaatsen;
Overwegende dat een aantal aanpassingen en aanvullingen aan dit tarievenreglement noodzakelijk zijn,
ondermeer de opname in de prijs van de grafplinten en een onderscheid tussen graf- en urneveldconcessies;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10
februari 2004), gewijzigd bij het decreet van 10 november 2005 (B.S. van 15 december 2005) en bij het decreet
van 18 april 2008 (B.S. van 26 mei 2008);
Gelet op artikel 42 van de gemeentedecreet;
Herzien haar vroegere beslissingen;
Gehoord het College;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - De tarieven der grondvergunningen en columbariums in de gemeentelijke begraafplaatsen worden vanaf
1 januari 2014 als volgt vastgesteld :
Voor urneveldconcessies :
a. tijdelijke vergunning voor 30 jaar
b. tijdelijke vergunning voor 50 jaar

250 EUR
375 EUR

Voor grafconcessies :
a. tijdelijke vergunning voor 30 jaar
b. tijdelijke vergunning voor 50 jaar
c. bijzetting in een vergunning bedoeld
in art. 1a en b van een kleine kist die de
gebeenten van een opgegraven lijk, kinderlijk of asurne bevat.
d. bijzetting in een grafkelder met
vergunning bedoeld in art. 1b van
een urne

450 EUR
575 EUR

50 EUR

125 EUR

Deze tarieven worden met 100 % verhoogd voor de vergunningen verleend aan personen die de laatste
3 jaar voor hun overlijden (ongeacht de duur), niet ingeschreven zijn (geweest) in het bevolkingsregister
van de gemeente, doch overeenkomstig het reglement der begraafplaatsen toch in Moorslede begraven
worden.
Wanneer het in art.1c om een asurne gaat, kan er slechts één asurne per kelder bijgeplaatst worden.
Voor kinderen tot en met 6 jaar zijn de tarieven zoals hierboven beschreven in art.1a niet van
toepassing. Kinderen tot en met 6 jaar kunnen op het ogenblijk van hun overlijden een kosteloze
tijdelijke vergunning voor 30 jaar bekomen, op voorwaarde dat zij gedomicilieerd zijn in de gemeente.
Deze kinderen worden begraven op de speciaal daartoe voorziene kinderbegraafplaats of in het
urneveld of columbarium. Deze concessies zijn uitsluitend bestemd voor kinderen; bijzettingen binnen
deze gratis toegekende concessie zijn niet mogelijk. Indien er bijzettingen gewenst zijn, dient een
nieuwe concessie aangekocht te worden.
Na het verstrijken van de termijn van 30 jaar is verlenging van deze concessie mogelijk, mits deze
wordt aangekocht.
Bijzettingen zoals bedoeld in art.1d in een grafkelder van 1, 2 of 3 personen met een lopende concessie,
van overledenen die niet opgenomen zijn in de vergunningsakte, kunnen enkel gebeuren mits
uitdrukkelijke toestemming van de familie en enkel wanneer het gaat om bijzettingen van urnen. De
looptijd van de aanwezige vergunning van de grafkelder waar de urne(n) bijgeplaatst wordt, wijzigt
niet.
Art. 2. - Het tarief der ontgravingen of verplaatsing urne in de gemeentelijke begraafplaatsen is als volgt
vastgesteld : 125 EUR
Deze rechten zijn niet verschuldigd in volgende gevallen :
- ontgraving voor het gerechtelijk onderzoek,
- ontgraving van gesneuvelden voor het vaderland voor bijzetting in het erepark, en wegens
bestemmingsverandering van het kerkhof door overheidsbeslissing.
De ontgravingen van de stoffelijke resten dienen uitgevoerd te worden door een daartoe
gespecialiseerde firma. De kosten hiervan vallen ten laste van de aanvrager.
Art. 3. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder.
Art. 4. - Dit reglement heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.
Art. 5. - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer Provinciegouverneur.
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