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Aanpassing huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op het gemeentedecreet van 2005 en alle latere wijzigingen.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 92;
Gelet op de artikelen 15bis, 92, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het
decreet van 10 november 2005, het decreet van 18 april 2008, de decreten van 9 december 2011 en
het decreet van 22 februari 2013;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer
van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005;

Gelet op de uitslag van de stemming:

BESLUIT: eenparig

1. Concessies

Artikel 1
De gemeente verleent geen concessies. Bestaande concessies blijven bestaan.

Artikel 2
In geval van terugneming van een bestaand geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis,
wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden hebben de concessie-houders 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 de overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel een
vervangende kelder, zijn ten laste van de gemeente.

Artikel 3
In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (vb. 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 stoffelijke overschotten 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 4
Wanneer een bestaande 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 de gemeente.



2. Begravingen

ArtikelS
Elke begraving heeft een grafrust van 30 jaar.

Behoudens bijzondere machtiging van de burgemeester kunnen begraven of bijgezet worden:
in volle grond

o 2 lichamen
o 2 lichamen en 1 urne
o 1 lichaam en 2 urnen

in een grafkelder
o 2 lichamen
o 2 lichamen en 1 urne
o 1 lichaam en 2 urnen
o 3 urnen

in het urnenveld
o max. 2 urnen

in een columbariumnis
o max. 2 urnen

a) Percelen voor het begraven in volle grond

Artikel 6
De percelen voor het begraven in volle grond hebben een eenvormige oppervlakte van:

1,1m x 2m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van minstens 7 jaar oud;
O,9m x 1,Sm voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van minder dan 7 jaar oud.

Diepte van begraving:
Boven iedere doodskist of lijkwade moet een laag grond van ten minste 30 cm dikte worden
aangebracht. Boven de bovenste doodskist of lijkwade bevindt zich een laag grond van ten minste 65
cm.

Voor de bijbegraving gelden de volgende regels:
het wegnemen en terugplaatsen van de grafsteen is ten laste en op eigen risico van de
aanvrager;
bijbegraven wordt slechts toegelaten als de eerst-overledene minder dan 20 jaar begraven is.
Is dit langer dan 20 jaar, dan zal de tweede overledene begraven worden in een nieuw graf en
kan de eerst-overledene opgegraven en bijbegraven worden in het nieuwe graf. De kosten
van deze opgraving zijn ten laste en op risico van de aanvrager.

b) Percelen bestemd voor het begraven in grafkelder

Artikel 7
Begraven in een grafkelder is mogelijk, dit tegen betaling van de kostprijs, zijnde € 600,00.

De voorwaarden voor de begraving in een grafkelder worden verleend voor dezelfde duur en tegen
dezelfde voorwaarden als bepaald in artikelS.

Artikel 8
De percelen voor het begraven in een grafkelder hebben een eenvormige oppervlakte van 1m x 2m.

Artikel 9
Voor de bijbegraving gelden dezelfde regels als opgesomd in artikel 6, 30 lid.

c) Percelen bestemd voor het begraven van urnen

Artikel 10
De percelen voor het begraven van urnen, hebben een eenvormige oppervlakte van O,5m x O,5m.

De voorwaarden voor de begraving van een urne worden verleend voor dezelfde duur en tegen
dezelfde voorwaarden als bepaald in artikelS.



Artikel 11
Voor de bijbegraving gelden dezelfde regels als opgesomd in artikel 6, 3° lid.

Artikel 12
Wanneer de asurne om welke reden dan ook wordt opgegraven, kan de as uitgestrooid worden op de
daartoe bestemde plaats.

d) Columbarium

Artikel 13
In het columbarium zijn gesloten nissen voorzien voor het bewaren van urnen.

De voorwaarden voor het bewaren van een asurne in een nis worden verleend voor dezelfde duur en
tegen dezelfde voorwaarden als bepaald in artikel 5.

Artikel 14
Voor het bijzetten gelden dezelfde regels als opgesomd in artikelen 6, 3e lid.

Artikel 15
Wanneer men de asurne om welke reden dan ook uit de columbariummuur wenst te verwijderen, kan
de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.

3. Slotbepalingen

Artikel 16
Alle gevallen niet omschreven in het huidig reglement worden geregeld door het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 17
Dit reglement treedt in werking op 13 februari 2014 en vervangt het huishoudelijk reglement op de
begraafplaatsen van 28 juni 2005.

Artikel 18
Het retributiereglement grafconcessies van 28 maart 2013 wordt opgeheven.

Artikel 19
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet.

Artikel 20
Afschrift van dit besluit wordt in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht verzonden aan de
provinciegouverneur van Limburg in zijn hoedanigheid van Vlaams regeringscommissaris,
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt en ter kennisname bezorgd aan de technische dienst, de dienst
burgerzaken en de financiële dienst.

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad

de secretaris
(get.) Eddie Brebels

de secretaris

Voor eensluidend afschrift

de voorzitter
(get.) Jos Claessens

de burgemeester
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