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AGENDAPUNT NR. 28 (Ref. : BS//EP)

BETREFT Het huishoudelijk reglement op de
raadsbesluit van 26/9/2012 . Goedkeuring.

begraafplaatsen.

Aanpassing

De raad,
Overwegingen van de gemeenteraad
 Wettelijke motivering:
De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135§2;
Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer
van begraafplaatsen en crematoria;
 Feitelijke motivering:
De gemeenteraad concessies kan verlenen;
De gemeenteraad stelt het tarief en de voorwaarden voor het verlenen van de concessies
vast;
De gemeenteraad kan, als het gaat om een gemeentelijke begraafplaats, die bevoegdheid
overdragen aan het college van burgemeester en schepenen; die delegatie van
bevoegdheid geldt eveneens voor het hernieuwen van de concessies en voor de
terugneming van de verwaarloosde concessies.
Het huishoudelijk reglement betreffende de grafconcessies goedgekeurd door de
gemeenteraad op 26 september 2012.
De blokcolumbaria hebben de ruimte voor 3 asurnen. Het huidig reglement biedt deze
mogelijkheid echter niet, daarom is het aangewezen om dit huishoudelijk reglement aan te
passen.
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Besluit:
Met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1:
Het huishoudelijk reglement betreffende de grafconcessies goedgekeurd bij beraadslaging
dd. 26 september 2012, wordt aangepast en gecoördineerd als volgt:
Concessies
Artikel 2:
Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden grafconcessies verleend. Deze
grafconcessies worden toegestaan voor een periode van 30 jaar:
a)
voor begraving in volle grond voor maximum 3 personen;
b)
voor begravingen in volle grond van maximum 3 asurnen;
c)
voor begravingen in grafkelders voor maximum 3 personen;
d)
voor begravingen in grafkelders voor maximum 3 asurnen;
e)
voor het bijplaatsen van maximum 2 asurnen in een nis van het columbarium (muur
of zuilcolumbarium) en maximum 3 asurnen in een nis van het blokcolumbarium;
Artikel 3:
Een zelfde concessie mag slechts dienen:
- voor de aanvrager, zijn partner, zijn bloed- of aanverwanten;
- voor personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de
gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven;
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en diens
familie.
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de
overlevende een concessie aanvragen.
De vergunningen worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de
begraafplaatsen.
Artikel 4:
De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden.
Wanneer een of meerdere begunstigden niet de echtgenoot noch de bloed- of aanverwant
zijn van de aanvrager, worden de concessieaanvragen ondertekend, niet alleen door de
aanvrager zelf, maar ook, voor akkoord, door alle begunstigden.
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 gemeente is niet verplicht een concessie te verlenen. De grafconcessies worden
verleend door het college van burgemeester en schepenen tegen de door het
tariefreglement en het onderhavig huishoudelijk reglement bepaalde voorwaarden.
Zolang de omvang van de begraafplaatsen dit mogelijk maakt worden concessies verleend
voor het begraven van stoffelijke overschotten en voor het begraven van urnen, volgens de
tarieven opgenomen in het gemeentelijk tariefreglement betreffende de gemeentelijke
begraafplaatsen. Niet inwoners die in hun wilsbeschikking de gemeente Beersel hebben
opgenomen kunnen enkel in een geconcedeerd perceel begraven worden.
Artikel 7:
De concessies worden verleend voor een periode van 30 jaar.
De eeuwigdurende concessies die in het verleden werden toegekend, zijn sinds de wet van
20/07/1971 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging omgezet in verlengbare
concessies van 50 jaar. Alle 99-jarige concessies en de concessies waarvan in de
gemeentelijke archieven geen informatie teruggevonden wordt, worden omgezet in
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eeuwigdurende concessies (dus in de praktijk worden dit verlengbare concessies van 50
jaar).
Artikel 8:
De duur van de concessie neemt een aanvang op de datum van het besluit van toekenning.
Artikel 9:
Op aanvraag ingediend door de enige belanghebbende worden hernieuwingen van de
concessie toegelaten. De aanvraag moet worden ingediend voor het verstrijken van de
oorspronkelijke concessie wanneer het om een eerste hernieuwing gaat of voor het
verstrijken van de hernieuwde concessie wanneer het niet om een eerste hernieuwing gaat.
Artikel 10:
De duur van de hernieuwing bedraagt 30 jaar en neemt een aanvang vanaf elke nieuwe
bijzetting in de concessie. In geval 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 10 jaar die begint te
lopen op de datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar vóór het
verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.
Bij toepassing van artikel 24 en 24bis van het decreet op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging, moet de concessie hernieuwd worden vooraleer de oorspronkelijke termijn
verstreken is. Wanneer bij toepassing van artikel 24 en 24 bis van het decreet, de
bewaringstermijn van 2 jaar, de oorspronkelijk toegekende termijn, overschrijdt, wordt het
tarief van de overschrijding proportioneel berekend.
Artikel 11:
De retributie voor de hernieuwingen, vermeld in art. 9, wordt proportioneel berekend op het
aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt. 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
desbetreffende retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot
hernieuwing. De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze
voorwaarden.
Artikel 12:
Wanneer in de categorie van de niet-geconcedeerde graven in volle grond, gehele
grafperken moeten ontruimd worden wegens dienstnoodwendigheden en dit na het
verstrijken van de wettelijke termijnen kunnen de belanghebbenden een concessie van 30
jaar aanvragen, mits het stoffelijk overschot ontgraven wordt en op een voorbehouden
perceel herbegraven wordt. De kosten voor ontgraving zijn ten laste van de aanvrager.
Artikel 13:
In geval van terugneming van het geconcedeerde perceel wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden, kan de concessiehouder:
geen aanspraak maken op enige vergoeding
en heeft hij slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel, op een ander
deel van de begraafplaats, volgens de in het reglement bepaalde afmetingen, en maximaal
de oppervlakte van het huidige perceel, al of niet aangepast in overleg met de
nabestaanden.
De kosten voor de eventuele overbrenging van de lichamen en de graftekens alsmede voor
de eventuele bouw van een nieuwe grafkelder vallen ten laste van de gemeente.
Artikel 14:
Bij toepassing van artikel 24 en 24 bis van het decreet op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging moet een aanvraag tot retroactieve thuisbewaring schriftelijk worden ingediend
door de overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en de bloedverwanten 1e
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graad van de overledene. De aanvraag vermeldt de plaats van bewaring of de plaats van
verstrooiing.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een asurn kan slechts éénmalig worden
ingediend. Indien de thuisbewaring ophoudt, kunnen de bewaarders een asurn slechts
terugbrengen naar een geconcedeerde nis of perceel. Wanneer bij ontgraving blijkt dat de
asurn beschadigd is, moet deze op kosten van de aanvrager vervangen worden, vooraleer
het vervoer, de herbegraving of de thuisbewaring geregeld wordt.
Artikel 15:
In geval van sluiting van een begraafplaats kan de concessiehouder geen aanspraak maken
op enige vergoeding en heeft hij slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel
van dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats voor de resterende periode van de
bestaande concessie.
Artikel 16:
Het recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte op de
nieuwe begraafplaats is afhankelijk van het indienen van een aanvraag door enige
belanghebbende. Deze aanvraag moet worden ingediend voor de datum bepaald voor het
stopzetten van de begravingen op de oude begraafplaats.
Artikel 17:
In het in artikel 13 bedoelde geval zijn de kosten van de eventuele overbrenging van de
lichamen ten laste van de gemeente; de kosten van eventuele overbrenging van de
graftekens evenals deze van de eventuele bouw van een nieuwe grafkelder vallen ten laste
van diegene die de in artikel 14 bedoelde aanvraag heeft ingediend.
Artikel 18:
Wanneer een grafconcessie om gelijk welke reden ten einde loopt, worden de niet
weggenomen graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies na het verstrijken
van de door het college van burgemeester en schepenen vastgelegde termijn, eigendom
van de gemeente.
Artikel 19:
Op verzoek van de concessiehouder kan het college van burgemeester en schepenen in de
loop van een concessie een graf terugnemen wanneer dit ongebruikt is gebleven of
wanneer het zulks wordt ingevolge de overbrenging van de stoffelijke overblijfselen. In deze
gevallen is de gemeente slechts gehouden tot de terugbetaling van een bedrag berekend in
verhouding tot de nog te lopen termijn en op basis van de bij de toekenning betaalde
retributie.
Begravingen
Percelen bestemd voor het begraven in volle grond
Artikel 20:
De percelen voor het begraven in volle grond van één persoon, hebben een eenvormige
oppervlakte van:
- 2,20 m x 1,00 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van minstens zeven
jaar;
- 1,20 m x 1,00 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon tot en met 10 jaar.
Artikel 21:
De geconcedeerde percelen voor het begraven in volle grond van de niet-gecremeerde
lichamen voor 1, 2 of 3 personen hebben een zelfde oppervlakte.
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Percelen bestemd voor het begraven in grafkelder
Artikel 22:
Het gemeentebestuur plaatst de grafkelders in eigen beheer en concedeert deze, tegen
betaling van de kostprijs vastgesteld in het tariefreglement.
Artikel 23: Elk perceel is voorzien van een grafkelder voor de begraving van 2 of 3 nietgecremeerde lichamen.
Artikel 24:
De geconcedeerde percelen voor het begraven in een grafkelder van de niet-gecremeerde
lichamen van 2 of 3 personen, worden vastgesteld op 2,35 m x 1,00m.
Percelen bestemd voor het begraven van urnen in volle grond
Artikel 25:
De percelen voor het begraven van 1, 2 of 3 urnen, hebben een éénvormige oppervlakte
van 0,70 m x 0,70m.
Artikel 26:
De geconcedeerde percelen voor het begraven in volle grond van de gecremeerde
lichamen voor 1, 2 of 3 personen hebben een zelfde oppervlakte.
Percelen bestemd voor het begraven van urnen in grafkelders
Artikel 27:
Het gemeentebestuur plaatst de grafkelders in eigen beheer en concedeert deze, tegen
betaling van de kostprijs vastgesteld in het tariefreglement.
Artikel 28:
De percelen voor het begraven van 2 of 3 urnen in een grafkelder, hebben een éénvormige
oppervlakte van 1,00 m x 0,80m.
Artikel 29:
Elk perceel is voorzien van een grafkelder voor de begraving van 2 of 3 asurnen.
Columbarium
Artikel 30:
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 31:
De nissen geconcedeerd voor bijzetting in het columbarium (muur of zuil) zijn bestemd voor
1 of 2 gecremeerde lichamen.
De nissen geconcedeerd voor bijzetting in een blokcolumbarium zijn bestemd voor 1, 2 of 3
gecremeerde lichamen.
Artikel 32:
Wanneer een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as
worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.
Slotbepalingen
Artikel 33:
De hernieuwingen van de altijddurende concessie, die krachtens het keizerlijk decreet van
23 prairial jaar XII, verleend werden vóór de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971
worden toegestaan overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging.
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Artikel 34:
Alle gevallen, niet bepaald in het huidig reglement, worden geregeld door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 35:
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet
en bezorgd aan de hogere overheid.
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