HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN
I. Inleidende bepalingen
Artikel 1
De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor
• het begraven van een al dan niet gecremeerd stoffelijk overschot;
• het bijzetten van een al dan niet gecremeerd stoffelijk overschot in een grafkelder;
• het bijzetten van een gecremeerd stoffelijk overschot in een columbarium;
• het bijzetten van een gecremeerd stoffelijk overschot in een urnenveld;
• het verstrooien van de as van een gecremeerd stoffelijk overschot;
Iedere overledene kan op basis van een vrije keuze van gelijk welke van de bovenstaande
mogelijkheden gebruik maken. Het desbetreffende tariefreglement en het desbetreffende
belastingsreglement bepalen tegen welke voorwaarden en tarieven van dit recht gebruik kan worden
gemaakt.
II. Algemene bepalingen in verband met concessies
Artikel 2
Op de gemeentelijke begraafplaats worden concessies verleend. Deze hebben betrekking op:
• ofwel een perceel grond;
• ofwel een grafkelder;
• ofwel een nis in het columbarium;
• ofwel een ondergrondse nis in het urnenveld.
De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de begraafplaatsen
volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen. In geen geval zal er een vergunning worden
verleend op de plaats bestemd voor de niet-geconcedeerde gronden.
Artikel 3
Eén zelfde concessie mag ingevolge artikel 6 van het decreet van 16 januari 2004 betreffende de
begraafplaatsen en de lijkbezorging slechts dienen:
• voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- en aanverwanten;
• voor personen daartoe aangewezen door de concessiehouder;
en die daartoe hun wil te kennen hebben gegeven.
Artikel 4
Zolang de omvang van de begraafplaats dit mogelijk maakt, worden grondconcessies verleend aan
personen die een afzonderlijke plaats wensen voor hun graf.
Bij het overlijden van een familielid mogen er maximum twee naast elkaar liggende percelen of
maximum twee naast elkaar staande columbariumconcessies worden aangekocht.
Artikel 5

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 6
De persoon die de concessie aanvraagt wordt de concessiehouder genoemd. De personen die
worden aangeduid door de concessiehouder om na overlijden in de concessie te worden begraven of
bijgezet zijn de rechthebbenden van de concessie. De concessiehouder kan –maar moet geenrechthebbende zijn van de concessie.
Indien alle rechthebbenden van een bepaalde concessie reeds zijn overleden en
• er nog niemand nominatief werd aangeduid voor een nog beschikbare plaats, is het toegestaan
om hier een andere persoon te begraven of bij te zetten indien:
− deze persoon hiervoor wordt aangeduid door de concessiehouder;
− deze persoon hiervoor wordt aangeduid door de bloed- en aanverwanten van de eerste
graad van de concessiehouder, indien de concessiehouder reeds is overleden;
− deze persoon hiervoor wordt aangeduid door de bloed- en aanverwanten van de tweede
graad van de concessiehouder, indien zowel de concessiehouder als diens bloed- en
aanverwanten van de eerste graad reeds zijn overleden;
• er voor alle plaatsen nominatief een persoon is aangeduid, is het toegestaan om in een grafkelder
één, respectievelijk twee boventallige asurnen of kleine kisten bij te plaatsen van bloed- of
aanverwanten tot en met de tweede graad.
− Bij bijzetting van een bloed- of aanverwant van de eerste graad moeten de overige bloed- en
aanverwanten van de eerste graad zich daarmee schriftelijk akkoord verklaren.
− Bij bijzetting van een bloed- of aanverwant van de tweede graad moeten de overige bloed- en
aanverwanten van de eerste en van de tweede graad zich daarmee schriftelijk akkoord
verklaren.
Artikel 7
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 het gemeentebestuur.
III. Aanvragen en hernieuwen van een concessie
Artikel 8
Concessies worden enkel verleend en hernieuwd op uitdrukkelijke vraag van een belanghebbende en
dit volgens de decretaal voorziene procedures en met inachtneming van de voorwaarden bepaald
door de hogere wetgeving of de gemeentelijke reglementen terzake.
Het verlenen en hernieuwen van concessies gebeurt door het college van burgemeester en
schepenen.
Concessies worden verleend voor de duur van 25 jaar.
Artikel 9
Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de retributie:

1. bij de gemeenteontvanger of financieel beheerder gedeponeerd bij het indienen van de
aanvraag;
2. definitief door het gemeentebestuur verworven indien een concessie wordt verleend of
hernieuwd.
Artikel 10
De concessieaanvragen worden door zowel de aanvrager als alle rechthebbenden van de concessie
voor akkoord ondertekend.
Artikel 11
De duur van het concessiecontract of hernieuwde concessiecontract neemt een aanvang op de
datum van de voormelde beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Indien bij het hernieuwen van een concessiecontract, om gelijk welke reden, de genoemde beslissing
van college van burgemeester en schepen wordt genomen na de vervaldag van de oorspronkelijke
concessie, neemt het hernieuwde concessiecontract in voorkomend geval met terugwerkende kracht
een aanvang daags na de vervaldag van de oorspronkelijke concessie.
IV Rechten en plichten bij overmacht door openbaar belang
Artikel 12
Indien een geconcedeerd perceel of een geconcedeerde nis wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden door het gemeentebestuur moet worden teruggenomen, 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 13
Indien de begraafplaats wijzigt van ruimtelijke bestemming (sluiting van de begraafplaats) kan de
concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. Hij heeft wel het recht op een
kosteloos ter beschikking gestelde grafruimte of nis van dezelfde oppervlakte op de nieuwe
begraafplaats. De kosten voor het overbrengen van de lichamen zijn ten laste van het
gemeentebestuur. De kosten voor het overbrengen van de grafmonumenten evenals de kosten van
een vervangende grafkelder zijn ten laste van de aanvrager.
V. (Aanwenden van) percelen
A. Percelen voor begravingen in volle grond.
Artikel 14
De percelen voor het begraven in volle grond van twee personen hebben een eenvormige
oppervlakte van 3 m².
B. Percelen bestemd voor het begraven in grafkelder
Artikel 15

Het gemeentebestuur plaatst de grafkelders in eigen beheer, waarna deze worden in concessie
gegeven.
Artikel 16
Elk perceel is voorzien van een grafkelder voor de begraving van twee niet-gecremeerde lichamen.
Artikel 6 van dit reglement regelt de gevallen waarin tot boventallige bijzetting kan worden
overgegaan.
Artikel 17
De geconcedeerde percelen voor het begraven in een grafkelder van de niet-gecremeerde lichamen
van twee personen hebben een éénvormige oppervlakte van 2,70 m²
C. Perceel bestemd voor de begraving van urnen
Artikel 18
De percelen voor het begraven in volle grond van twee asurnen hebben een éénvormige oppervlakte
van 1/2 m²
Artikel 19
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.
D. Columbarium
Artikel 20
Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene
voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen. Deze concessies
worden slecht toegestaan voor gesloten nissen.
Artikel 21
De nissen geconcedeerd voor bijzetting in het columbarium zijn bestemd voor twee gecremeerde
lichamen.
Artikel 22
Wanneer een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as worden
uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.
VI. Slotbepalingen
Artikel 23
Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het college van
burgemeester en schepenen.

