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Punt 07: Huishoudelijk reglement betreffende de grafconcessies goedkeuring
DE RAAD,
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en
de lijkbezorging, gewijzigd bij decreet van 10 november 2005, decreet van 18
april 2008, decreet van 9 december 2011, decreet van 22 februari 2013 en van
28 maart 2014;
Gelet op de uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004,
21 oktober 2005, 2 december 2005 en 24 februari 2006;
Gelet op de omzendbrief BA 2006/03 van 10 maart 2006 en de omzendbrief
BB 2008/4 van 6 juni 2008 betreffende de toepassing van het decreet van 16
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de
uitvoeringsbesluiten;
Overwegende dat het wenselijk voorkomt het huishoudelijk reglement op de
grafconcessies – zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 27
december 2002, aan te passen aan de huidige wetgeving en praktijk ter zake;
Overwegende dat in zitting van heden ook een voorstel tot aanpassing van
‘Hoofdstuk V: begraafplaatsen en lijkbezorging’ van het politiereglement wordt
voorgelegd;
Gelet op art. 286 van het algemeen politiereglement waarin wordt verwezen
naar het huishoudelijk reglement op de grafconcessies;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
BESLUIT MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN GOED TE KEUREN:
Artikel 1: algemene bepalingen
Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden grafconcessies voorzien.
De grafconcessies kunnen betrekking hebben op:



ofwel een perceel grond;
of een nis in een columbarium.

De concessies worden verleend door het college van burgemeester en
schepenen bij toepassing van onderhavig huishoudelijk reglement en het
desbetreffend retributiereglement.
Door het verlenen van een concessie vervreemdt het gemeentebestuur de
grond of de columbariumnis niet. Zij verleent slechts een genot en
gebruiksrecht met een speciale tijdelijke en nominatieve bestemming
Bij het aanvragen van een concessie wordt de retributie betaald bij de
financieel beheerder bij het indienen van de aanvraag.
Het college van burgemeester en schepenen werd door de gemeenteraad in
zitting van 28 juni 2005 gemachtigd om de concessies te beëindigen bij
toepassing van een procedure van verwaarlozing.
Een niet-geconcedeerd graf wordt minstens 15 jaar bewaard.
Urnen kunnen enkel op de daarvoor voorziene plaatsen op de begraafplaats
bewaard worden.

Artikel 2: begunstigden concessie
In eenzelfde geconcedeerd graf mogen enkel begraven worden:
 ofwel het lijk/de asurne van de aanvrager, van zijn echtgeno(o)t(e), van 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.
 ofwel het lijk/de asurne van de leden van één of meerdere religieuze
gemeenschappen;
 ofwel het lijk/de asurne van de leden van een feitelijk gezin.
De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester
en schepenen. Op het desbetreffende aanvraagformulier wordt de identiteit
van de concessiehouder en van de begunstigde(n) vermeld.
De concessies worden op het ogenblik van het eerste overlijden nominatief
toegewezen. De nominatief toegekende concessies kunnen enkel door de
concessiehouder schriftelijk gewijzigd worden. De begunstigde moet hier
geenszins zijn toestemming voor geven. De wijzigingen kunnen slechts
gedaan worden ten aanzien van het initieel aantal voorbehouden plaatsen.
Het college van burgemeester en schepenen kan op basis van voldoende
onderbouwde argumenten toestaan dat de nabestaanden alsnog beslissen om
de begunstigden van de initieel toegekende nominatieve plaatsen, te wijzigen
na het overlijden van de concessiehouder.
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en
diens familie.
Artikel 3: concessietermijn
De concessies voor begraving in volle grond, evenals de concessies van
toepassing op het columbarium, worden verleend voor een periode van 30
jaar.
De toegestane concessie neemt een aanvang op de datum van de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen.
Er kunnen geen concessies verleend worden vóór het overlijden, behoudens in
het kader van een concessie meerdere personen waarbij de eerste
onmiddellijk benut wordt en behoudens de gevallen in het kader van bruikleen.

Artikel 4: hernieuwingen
Na aanvraag ingediend door enig belanghebbende kunnen opeenvolgende
hernieuwingen van de concessies toegestaan worden.
Deze aanvraag moet worden ingediend:
 vóór het verstrijken van de oorspronkelijke concessie, wanneer het om een
eerste hernieuwing gaat;
 vóór het verstrijken van een hernieuwde concessie, in geval van herhaalde
aanvraag.
De termijn van de hernieuwing van alle toegekende concessies bedraagt
30 jaar, ongeacht de initieel toegekende concessietermijn, met uitzondering
van de eeuwigdurende concessies.
De hernieuwingen worden toegekend tegen de prijs en de voorwaarden die
gelden op het ogenblik van de aanvraag. Deze hernieuwingen kunnen
geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de grafzerk
verwaarloosd is.
Bij het aanvragen van een concessiehernieuwing wordt de retributie betaald bij
de financiële dienst bij het indienen van de aanvraag.
Artikel 5: voortijdige stopzetting concessie
Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen, of bij
ontstentenis hiervan, iedere belanghebbende, kan het college van
burgemeester en schepenen een concessie voortijdig beëindigen.
Bij beëindiging op verzoek, kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch
gedeeltelijk teruggevorderd worden.
Vooraleer het college van burgemeester en schepenen tot beëindiging
overgaat, zal de vraag tot beëindiging worden aangeplakt gedurende 6
maanden aan de ingang van de begraafplaats en aan de betrokken concessie,
en zal, indien mogelijk, de concessiehouder schriftelijk in kennis worden
gesteld. Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6: terugneming concessie wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden.
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een
geconcedeerde nis, wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden:
a) kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige
vergoeding;
b) hebben zij slechts recht op het bekomen van een perceel van dezelfde
oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde begraafplaats of
op een andere begraafplaats behorende tot het grondgebied van de
gemeente Beveren en dit voor de resterende concessietermijn.
Dit recht is onderworpen aan een aanvraag tot overbrenging welke moet
worden ingediend :
 door enige belanghebbende;
 vóór de datum van de terugneming.
De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de
graftekens zijn ten laste van de gemeente.
Artikel 7: opvraging urne, toepassing artikel 24 en 24bis van het decreet
op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Op vraag van de overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en de
bloedverwanten eerste graad kan een geconcedeerde asurne retroactief
opgevraagd worden volgens toepassing van artikel 24 en 24 bis van het

decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren op een gezamenlijk document en is
gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan ingediend worden tot zolang
de termijn van de concessie loopt.
De plaats van bewaring of uitstrooiing wordt in de aanvraag opgegeven.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan slechts éénmaal worden
ingediend.
De melding tot retroactieve thuisbewaring wordt gedurende 6 maand aan de
ingang van de begraafplaats en aan de betrokken nis of aan het betrokken
perceel uitgehangen ter kennisname.
De modaliteiten betreffende de ontgraving, opgenomen in het gemeentelijk
politiereglement zijn van toepassing.
De geconcedeerde nis/perceel wordt gedurende een termijn van twee jaar
bewaard.
De bewaringstermijn heeft geen invloed op de oorspronkelijke toegekende
concessietermijn.
Wanneer de thuisbewaring na de termijn van twee jaar ophoudt, kan de as van
de overledene uitgestrooid worden op de strooiweide van één van de
gemeentelijke begraafplaatsen of kan de asurne terug worden bijgezet of
begraven worden in de bewaarde concessie.
Wanneer de concessie tijdens de periode van bewaring afloopt dient deze te
worden hernieuwd of vervalt het recht op de concessie.
Wanneer, na een termijn van twee jaar, de asurne niet wordt teruggebracht
naar de begraafplaats, wordt de concessie ambtshalve opgeheven.
De betaalde concessieprijs kan noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd
worden.
Artikel 8: sluiting van de begraafplaats
In geval van sluiting van de begraafplaats :
a) kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige
vergoeding;
b) worden de toepasselijke modaliteiten vastgelegd bij besluit van de
gemeenteraad.

Artikel 9: oppervlakte plaats inname
a) De percelen bestemd voor het begraven in volle grond (kosteloos of
concessie van 30 jaar) van één enkel lichaam hebben een éénvormige
oppervlakte van
- 1,98 m² (1,80 m x 1,10 m) voor een niet-verast lichaam of asurne van een
volwassene of van een kind van ten minste 10 jaar;
- 1,08 m² (1,20 m x 0,90 m) voor een niet-verast lichaam of asurne van een
kind van minder dan 10 jaar.
b) De percelen geconcedeerd voor het begraven in volle grond (30 jaar) van
twee lichamen hebben een éénvormige oppervlakte van 3,75 m² (2,50 m x
1,50 m) voor de niet-veraste lichamen en of asurnen van de overledenen.
Voor wat betreft de begraving van meer dan twee lichamen blijft de lengte

onveranderd en wordt de breedte een veelvoud van 0,95 m vermeerderd
met 0,30 m.
De percelen bestemd voor het begraven in volle grond op het urnenveld
hebben een éénvormige oppervlakte van 0,50 m x 0,50 m. De maximum
diameter van de urne mag 23 cm bedragen. Indien de diameter van de urne
kleiner is dan 23 cm, dient de urne voorzien te zijn van een degelijk systeem
voor de teraardebestelling.
De nissen voor het bijzetten van asurnen in het columbarium hebben volgende
afmetingen :
- breedte : 33 cm;
- diepte : 41 cm;
- hoogte : 38 cm.
Artikel 10: bijbegraving
Naar aanleiding van een bijbegraving zowel in volle grond, urnenveld als
columbarium gebeurt de verwijdering en de herplaatsing van de dekplaat,
monument urnenveld en voorzetplaat columbarium door een aangestelde van
de nabestaanden.
Artikel 11: graftekens
Wanneer een grafconcessie 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.
Artikel 12: uitzonderingsregel
In uitzonderlijke omstandigheden en mits het schriftelijk akkoord van de
nabestaanden, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om
van bovenvermelde bepalingen, met uitzondering van de decretale
vermeldingen, af te wijken zolang de goede orde en de werking van de
begraafplaats hiermee niet in het gedrang wordt gebracht.
Artikel 13
Het huishoudelijk reglement betreffende de grafconcessies van 30 maart 2010
wordt opgeheven.
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