REGLEMENT

Gemeenteraad van 20-12-2001

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN
I.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden concessies verleend. Deze hebben betrekking op:
-een perceel grond
-een nis in het columbarium
Artikel 2
Een zelfde concessie mag slechts dienen:
-voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten;
-voor de leden van één of meer religieuze gemeenschappen;
-voor personen die daartoe hun wil te kennen geven bij de gemeentelijke overheid;
-voor een derde en diens familie;
-voor derden, door de concessiehouder aangewezen;
-voor de overlevende van een feitelijk gezin.
De vergunningen worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de begraafplaats.
In geen geval mag er een vergunning verleend worden op de plaats bestemd voor de niet-vergunde gronden.

dienst openbare werken

Artikel 3
Behalve in het geval waarin de concessiehouder lid is van één of meer religieuze gemeenschappen:
a)
b)

vermelden de aanvragen de identiteit van de begunstigden ;
wanneer één of meerdere begunstigden niet de echtgenoot noch de bloed- of aanverwant zijn van de
aanvrager, worden de concessieaanvragen niet alleen door de aanvrager ondertekend, maar ook,
door alle begunstigden.

De in voorgaand lid, sub b. vermelde verplichting, moet niet worden nageleefd, wanneer gebruik gemaakt
wordt van de in artikel 2, sub 6, bepaalde mogelijkheid.
Artikel 4
Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid 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.
Artikel 5
De gemeente is niet verplicht concessies te verlenen.
De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen en dit voor ten hoogste 50
jaar.
De concessies worden verleend onder de in het desbetreffende huishoudelijk reglement, het politiereglement
en het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de
concessieaanvraag.

Artikel 6
De duur van het concessiecontract vangt aan op de datum van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 7
De concessies kunnen op vraag van de belanghebbende hernieuwd worden. De hernieuwing kan enkel
geweigerd worden indien de belanghebbende onvoldoende financiële waarborgen voor het onderhoud van de
concessie kan voorleggen.
Artikel 8
De niet-geconcedeerde graven kunnen op aanvraag van enige belanghebbende opeenvolgend hernieuwd
worden na het verstrijken van de termijn van 15 jaar of naar aanleiding van een bij plaatsing in dit graf. Het
graf wordt dan een tijdelijke concessie van 15 jaar. Deze is na afloop van deze periode steeds hernieuwbaar.
Artikel 9
De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.
De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in het desbetreffende
huishoudelijk reglement, het politiereglement en het retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de
aanvraag tot hernieuwing.
De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.
Artikel 10
a)
De aanvraag om hernieuwing kan gedaan worden voor het verstrijken van de vastgestelde
termijn. Geen hernieuwing mag voor een langere tijd dan de oorspronkelijke concessie worden
toegestaan. Een nieuwe termijn begint te lopen vanaf de dag van de vervaldag.
b)
Voor zover de aanvraag gedaan wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn,
neemt een nieuwe termijn van dezelfde duur een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de
concessie.
Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd 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 5
jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 5 jaar voor het
verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.
Artikel 11
De retributie voor de hernieuwingen, vermeld in artikel 10, wordt proportioneel berekend op het aantal jaren
dat de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt.
Artikel 12
Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de retributie:
-bij de gemeenteontvanger betaald bij de aanvraag.
-indien de beslissing gunstig is, door het gemeentebestuur verworven.
Artikel 13
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van 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 kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel een
vervangende grafkelder, zijn ten laste van de gemeente.

Artikel 14
In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de begraafplaats) kan de
concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Hij heeft het recht op het kosteloos bekomen van een grafruimte of een nis van dezelfde oppervlakte op de
nieuwe begraafplaats.
De kosten voor de overbrenging van de lichamen zijn ten laste van het gemeentebestuur. De kosten voor de
overbrenging van de grafmonumenten evenals de kosten van een vervangende grafkelder zijn ten laste van
de aanvrager.
Artikel 15
Wanneer een concessie om welke reden 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 de gemeente.
II.

BEGRAVINGEN

A.

Percelen voor begravingen in volle grond

Artikel 16
De geconcedeerde percelen voor het begraven in volle grond van de niet-gecremeerde lichamen voor 2
personen hebben een afmeting van 2m/0.80m bij een diepte van 2m.

B.

Perceel bestemd voor de begraving van urnen

Artikel 17
De percelen voor het begraven van urnen hebben een éénvormige afmeting van
40 cm op 40 cm bij een diepte van 80 cm.
Artikel 18
Concessies voor de begraving van een urne worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene
voorwaarden als bepaald voor de concessies voor niet-gecremeerde lichamen.
C.

Columbarium

Artikel 19
Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene voorwaarden als
bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen. Deze concessies worden slechts toegestaan voor
gesloten nissen.
Artikel 20
De nissen geconcedeerd voor bijzetting in het columbarium zijn bestemd voor 2 gecremeerde lichamen.
Artikel 21
Wanneer een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as worden uitgestrooid op
de daartoe bestemde plaats.

III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 22
De hernieuwingen van de altijddurende concessie verleend vóór 13 augustus 1971 worden toegestaan
overeenkomstig artikel 9 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaaten en de lijkbezorging, zoals
gewijzigd.
Artikel 23
Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het College van Burgemeester en
Schepenen.
Artikel 24
Dit reglement wordt bezorgd aan de hogere overheid.

