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Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen
Gemeenteraadzitting van 23 november 2009
1. Algemene bepalingen
Artikel 1
De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn en de bijzetting van een asurn in
een columbarium en de begraving van een foetus kunnen het voorwerp uitmaken van een concessie.
Behoudens het verlenen van een concessie, is de begraving van een stoffelijk overschot, de begraving
van een asurn en de bijzetting van een asurn in een columbarium en de begraving van een foetus op de
gemeentelijke begraafplaats kosteloos voor de personen of de ouder(s) van de foetus die ingeschreven
zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente. Dit geldt eveneens voor de
uitstrooiing van de as.
Artikel 2
Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten,
evenals voor allen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke
overheid hun wil te kennen hebben gegeven. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een
feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen.
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.
Artikel 3
De concessies worden verleend voor een periode van vijftig jaar.
De gemeenteraad stelt het verschuldigde bedrag en de voorwaarden voor het verlenen van de concessie
vast.
De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen, onder de
voorwaarden bepaald in het desbetreffende huishoudelijk, politie- en retributiereglement, die gelden op
het ogenblik van de concessieaanvraag.
Artikel 4
De concessie neemt aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het college van
burgemeester en schepenen.
Het verlenen van een concessie houdt geen verhuring noch een verkoop in. Er mag aan de concessie
nooit een andere bestemming worden gegeven dan die waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn
onoverdraagbaar.
De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de begraafplaatsen
volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen. In geen geval mag er een concessie verleend
worden op de plaats bestemd voor niet-geconcedeerde gronden.
Artikel 5
Op aanvraag worden opeenvolgende hernieuwingen toegestaan voor de bepaalde tijd verstreken is. De
hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de
concessie verwaarloosd is.
Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwing ervan, maakt de
burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om
hernieuwing bij hem moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf
als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.
Als er geen aanvraag voor een hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie.
Artikel 6
Indien erom verzocht wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn
een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd
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tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor
deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van tien jaar die begint te lopen op de
datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan tien jaar voor het verstrijken van de
concessie heeft voorgedaan.
Artikel 7
De hernieuwingen worden verleend voor een periode van vijfentwintig jaar. Na het overlijden van de
concessiehouder kan elke natuurlijke of rechtspersoon een aanvraag tot hernieuwing doen.
De hernieuwingen worden verleend door het college van burgemeester en schepenen, onder de
voorwaarden bepaald in het desbetreffende huishoudelijk, politie- en retributiereglement, die gelden op
het ogenblik van de aanvraag van de hernieuwing. De beslissing waarbij de hernieuwing wordt verleend,
vermeldt deze voorwaarden.
De verschuldigde retributie voor de hernieuwingen wordt proportioneel berekend op het aantal jaren dat
de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt.
Artikel 8
Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt het vastgestelde bedrag van de
retributie overgemaakt per overschrijving op het gemeentelijk rekeningnummer. De overschrijving gebeurt
binnen de 30 dagen na de beslissing, indien deze gunstig is.
Het bedrag van de retributie kan eveneens contant gedeponeerd worden bij de financieel beheerder
Indien de beslissing gunstig is, wordt dit bedrag door het gemeentebestuur verworven.
Artikel 9
Telkens na vijftig jaar, en zonder vergoeding, kan de altijddurende concessie die krachtens het keizerlijk
decreet van 23 prairial jaar XII werd verleend voor de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging, op aanvraag hernieuwd worden.
Voor deze hernieuwing is de procedure bedoeld in artikel 7 van toepassing.
Artikel 10
De geconcedeerde graven moeten onderhouden worden.
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door
plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. Die akte
wordt een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan het college van burgemeester en schepenen
een einde maken aan de concessie.
Artikel 11
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of een geconcedeerde nis, wegens openbaar
belang of dienstnoodwendigheden, hebben de concessiehouders recht op het bekomen van een perceel
van dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in
de gemeente. De concessiehouders kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Het verzoek tot overbrenging moet worden ingediend voor de datum van de terugneming.
De kosten van de overbrenging van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het gemeentebestuur.
De kosten van de overbrenging van de graftekens, evenals de kosten van een vervangende grafkelder
zijn ten laste van de aanvrager.
Artikel 12
In geval sluiting van een begraafplaats, hebben de concessiehouders recht op het bekomen van een
perceel van dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op de nieuwe begraafplaats. De
concessiehouders kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Het verzoek tot overbrenging moet worden ingediend voor de stopzetting van de begravingen op de oude
begraafplaats.
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De kosten van de overbrenging van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het gemeentebestuur.
De kosten van de overbrenging van de graftekens, evenals de kosten van een vervangende grafkelder
zijn ten laste van de aanvrager.
Artikel 13
Wanneer een concessie om welke reden dan ook een einde neemt, worden de niet weggenomen
graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door het college
van burgemeester en schepenen vastgestelde termijn, eigendom van het gemeentebestuur.
Wanneer niet-geconcedeerde gronden voor nieuwe begravingen moeten worden gebruikt, worden de niet
weggenomen graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door
het college van burgemeester en schepenen vastgestelde termijn, eigendom van het gemeentebestuur.
2. Begravingen
A) Percelen bestemd voor begraving in volle grond
Artikel 14
De niet-geconcedeerde percelen zijn bestemd voor de begraving in volle grond van het niet-gecremeerde
lichaam van één persoon.
De geconcedeerde percelen zijn bestemd voor de begraving in volle grond van
- de niet-gecremeerde lichamen van twee personen,
- een niet-gecremeerd lichaam en een gecremeerd lichaam
- of een niet-gecremeerd lichaam en een of meerdere niet-gecremeerde foetussen
Artikel 15
Deze geconcedeerde percelen hebben een eenvormige oppervlakte van:
- 3 m² (2,5 x 1,2 m)
B) Percelen bestemd voor begraving in grafkelder
Artikel 16
Het gemeentebestuur plaatst de grafkelders in eigen beheer en concedeert deze voor de duur van 50
jaar, tegen betaling van de kostprijs vastgesteld in het retributiereglement.
Elk perceel is voorzien van een grafkelder voor de begraving van
- de niet-gecremeerde lichamen van twee personen,
- een niet-gecremeerd lichaam en een gecremeerd lichaam
- of een niet-gecremeerd lichaam en een of meerdere niet-gecremeerde foetussen
Artikel 17
De geconcedeerde percelen hebben een eenvormige oppervlakte van:
- 3 m² (2,5 x 1,2 m)
C) Percelen bestemd voor begraving van urnen
Artikel 18
De niet-geconcedeerde percelen zijn bestemd voor de begraving van het gecremeerde lichaam van één
persoon.
De geconcedeerde percelen zijn bestemd voor de begraving van
- de gecremeerde lichamen van twee personen
- of voor de begraving van een gecremeerd lichaam van één persoon en één of meerdere gecremeerde
foetussen.
Artikel 19
Urnenveldconcessies worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene voorwaarden als
bepaald voor de concessies voor niet-gecremeerde lichamen.
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D) Columbaria bestemd voor bijzetting van urnen
Artikel 20
De niet-geconcedeerde nissen zijn bestemd voor de bijzetting in het columbarium van het gecremeerde
lichaam van één persoon of van één of meerdere gecremeerde foetussen.
De geconcedeerde nissen zijn bestemd voor de bijzetting in het columbarium van
- de gecremeerde lichamen van twee personen
- of een gecremeerd lichaam van één persoon en een of meerdere gecremeerde foetussen
- of één of meerdere gecremeerde foetussen.
Artikel 21
Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene voorwaarden
als bepaald voor de concessies voor niet-gecremeerde lichamen of niet-gecremeerde foetussen. Deze
concessies worden slechts toegestaan voor gesloten nissen.
Artikel 22
Wanneer een columbariumconcessie om welke reden dan ook een einde neemt, kan de as worden
uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.
E. Percelen bestemd voor de begraving van foetussen
Artikel 23
Op de rustplaats voor foetussen worden niet-geconcedeerde en geconcedeerde percelen ter beschikking
gesteld voor de begraving van niet-gecremeerde en gecremeerde foetussen.
3. Slotbepalingen
Artikel 24
Alle gevallen, niet bepaald in het huidig reglement, worden geregeld door het college van burgemeester
en schepenen.
Artikel 25
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet
en wordt van kracht onmiddellijk na deze bekendmaking.
Artikel 26
Het huishoudelijk reglement van 24 oktober 2005 wordt opgeheven.

