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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 NOVEMBER 2019

Aanwezig: Jordi Boulet, voorzitter
Werner Raskin, burgemeester
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, schepenen
Alfons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, 
Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, 
Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Verontschuldigd: Michel Vanroy, raadslid

Voorwerp: Burgerzaken - Huishoudelijk reglement op begraafplaatsen - Goedkeuring

De gemeenteraad,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 20 juli 1971, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16 januari 2004, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer 
van begraafplaatsen en crematoria, en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief van 10 februari 2004 betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Overwegende dat de gemeenteraad het tarief en de voorwaarden voor het verlenen van concessies vaststelt;

Besluit,

Na beraadslaging en met unanimiteit;

CONCESSIES

Art. 1 - De beslissing van 28 april 2016 inzake het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen op te heffen met 
ingang van 1 januari 2020.
Het nieuwe huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen is van toepassing van 1 januari 2020 tot en met 31 
december 2025.

Art. 2 - Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden concessies verleend voor vijfentwintig jaar die betrekking 
hebben op:
- ofwel in volle grond;
- ofwel in een grafkelder;
- ofwel in een columbariumnis;
- ofwel in een urnenkelder.
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Art. 3 - De retributies voor het verlenen van concessies en voor het vernieuwen van concessies worden bepaald in 
het retributiereglement.

Art. 4 - Er worden geen concessies verleend vóór het overlijden.
Iedere belanghebbende kan een concessie aanvragen. Na het overlijden van de concessiehouder kan elke 
natuurlijke of rechtspersoon een aanvraag tot hernieuwing doen.

Art. 5 - Eenzelfde concessie mag slechts dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten 
en voor personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid 
hun wil te kennen hebben gegeven.

Art. 6 - Concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de begraafplaatsen volgens 
de door het gemeentebestuur goedgekeurde plannen. De begravingen worden in regelmatige volgorde 
uitgevoerd.
In geen geval mag er een concessie verleend worden op de plaats bestemd voor niet-vergunde gronden.

Art. 7 - Concessies mogen niet aangewend worden voor andere bestemmingen.

Art. 8 - De aanvragen voor het bekomen, het hernieuwen en het terugnemen van een concessie worden 
schriftelijk gesteld aan het college van burgemeester en schepenen dat erover beslist.
De aanvragen vermelden:
- de identiteit van de aanvrager;
- de identiteit van de persoon of van de personen voor wie de concessie wordt aangevraagd;
- de identiteit van de concessiehouder;
- de aanduiding van het soort concessie.

Art. 9 - Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch verkoop in. 
De concessie verleent slechts een recht van genot en van gebruik voor begravingen overeenkomstig de 
bepalingen van dit reglement en van de bepalingen van de betekende vergunning. De concessies zijn niet 
overdraagbaar.

Art. 10 - Bij de aanvraag tot begraving van een overledene in een concessie mogen maximum drie naast elkaar 
liggende percelen of drie aaneengrenzende columbariumnissen of drie aan elkaar grenzende urnenkelders in 
concessie gegeven worden.
Behalve voor wat betreft de verschuldigde retributie, worden deze percelen of columbariumnissen of 
urnenkelders slechts als één concessie beschouwd.

Art. 11 - De gemeente is niet verplicht een concessie te verlenen.

Art. 12 - De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt meegedeeld aan de aanvrager, 
samen met een afschrift van de reglementen op de begraafplaatsen.

Art. 13 - Naar aanleiding van elke nieuwe bijzetting, kunnen de concessies op uitdrukkelijke aanvraag voor een 
nieuwe periode van vijfentwintig jaar hernieuwd worden. De nieuwe termijn neemt aanvang op datum van de 
bijzetting.

Art. 14 - De concessiehouder of enig andere belanghebbende zal op de hoogte gebracht worden van de concessie 
die vervalt, vóór hun vervaldatum. De aanvraag om hernieuwing kan gedaan worden vóór het verstrijken van de 
vastgestelde termijn. De nieuwe termijn van vijfentwintig jaar begint te lopen vanaf de datum van de vervaldag.

Art. 15 - De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen 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.
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 10 
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jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar voor het 
verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.

Art. 16 - De retributie voor de hernieuwingen wordt proportioneel berekend op het aantal jaren dat de 
vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt. Deze herberekening kan nooit aanleiding geven tot een 
financiële teruggave door de gemeente.

Art. 17 - Bij het aanvragen van de concessie of van een hernieuwing wordt een vordering verzonden aan de 
concessiehouder. De verschuldigde bedragen worden vastgesteld in het retributiereglement.

Art. 18 - In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis, wegens 
openbaar belang of noodwendigheden 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 van de 
gemeente.
De kosten van de overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens en eventueel de 
vervangende grafkelder zijn ten laste van de gemeente.

Art. 19 - Op geconcedeerde grond moet uiterlijk vanaf het einde van de negende maand na aanvang van de 
concessie een grafteken aangebracht worden door toedoen van de concessiehouder.
Indien binnen de voorziene termijn de plaatsing van het grafteken niet is uitgevoerd, of wanneer de verdere duur 
van de concessie niet langer aan deze voorwaarden is voldaan, kan dit aanleiding geven tot het treffen van 
maatregelen als deze die ingevolge het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging zijn voorzien bij 
verwaarlozing van graven.

CONCESSIES IN VOLLE GROND

Art. 20 - Een concessie in volle grond kan verleend worden voor één of twee begravingen, zijnde: 
- ofwel één of twee niet-veraste stoffelijke overschotten;
- ofwel één of twee asurnen;
- ofwel één niet verast stoffelijk overschot en één asurn.
De bestemming hiertoe dient bij de aanvraag aangeduid.

Art. 21 - Is de concessie toegestaan voor twee begravingen, dan dient de eerste begraving te gebeuren op een 
diepte van één meter en tachtig centimeter, en een tweede op een diepte van één meter en dertig centimeter. 

CONCESSIES IN EEN GRAFKELDER

Art. 22 - Een concessie in grafkelder kan verleend worden voor één of twee begravingen, zijnde: 
- ofwel één of twee niet-veraste stoffelijke overschotten;
- ofwel één of twee asurnen;
- ofwel één niet verast stoffelijk overschot en één asurn.
De bestemming hiertoe dient bij de aanvraag aangeduid.

Art. 23 - Er mogen slechts grafkelders geplaatst worden met twee boven elkaar liggende lagen.

Art. 24 - De grafkelders moeten zo ingericht zijn, dat er een afzonderlijk vak bestaat voor elk stoffelijke overschot.
Het bovenstuk van de grafkelders zal minstens dertig centimeter onder het maaiveld worden geplaatst. In 
grafkelders worden de stoffelijke overschotten bijgezet op een diepte van minstens tachtig centimeter. De 
percelen voor het plaatsen van een grafkelder hebben een oppervlakte van twee meter en dertig centimeter op 
één meter. 

Art. 25 - Om in een grafkelder te kunnen mag een kist maximum volgende afmetingen hebben:
- twee meter en twintig centimeter lang;
- zeventig centimeter breed;
- zestig centimeter hoog. 
Deze maten zijn inclusief de opzetstukken.
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Art. 26 - Het gemeentebestuur zorgt voor het plaatsen van de grafkelders.

Art. 27 - Het openen en sluiten van grafkelders gebeurt in opdracht van de betrokken families. De 
verantwoordelijke van de begraafplaatsen is belast met het bijzetten van het stoffelijk overschot in de 
geconcedeerde grafkelder. Enkel de verantwoordelijke opent en sluit de grafkelders.
Vooraleer wordt overgegaan tot de bijzetting van een stoffelijk overschot in een grafkelder, dient er een toelating 
te worden afgeleverd door het gemeentebestuur en dient de concessiehouder, op zijn kosten alles te verwijderen 
wat het openen van de grafkelder kan bemoeilijken. 

CONCESSIES IN COLUMBARIUMNIS

Art. 28 - Concessies worden verleend in gesloten columbariumnissen.

Art. 29 - Een concessie voor bijzetting in een columbariumnis kan verleend worden voor het bijzetten van 
maximum twee asurnen. De bestemming hiertoe dient bij de aanvraag aangeduid.

Art. 30 - De afmetingen van de asurnen worden als volgt bepaald:
- maximum hoogte: vijfentwintig centimeter;
- maximum doorsnede in het breedste deel: zestien centimeter.

Art. 31 - De columbariumnissen worden geopend en gesloten door de verantwoordelijke van de begraafplaatsen. 
Nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de gemeente 
afgesloten en van een naamplaat voorzien. De originele afdekplaat van de columbariumnis kan in samenspraak 
met de verantwoordelijke van de begraafplaatsen gegraveerd worden. De kosten voor de gravure zijn ten laste 
van de nabestaanden.

CONCESSIES IN URNENKELDER

Art. 32 - Een concessie voor bijzetting in een urnenkelder kan verleend worden voor het bijzetten van maximum 
vier asurnen. De bestemming dient bij de aanvraag aangeduid.

Art. 33 - De afmetingen van de asurnen worden als volgt bepaald:
- maximum hoogte: vijfentwintig centimeter;
- maximum doorsnede in het breedste deel: zestien centimeter.

Art. 34 - De urnenkelders worden geopend en gesloten door de verantwoordelijke van de begraafplaatsen. Nadat 
de asurn in de urnenkelder is geplaatst wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de gemeente 
afgesloten en van een voorlopige naamplaat voorzien De originele afdekplaat van de columbariumnis kan in 
samenspraak met de verantwoordelijke van de begraafplaatsen gegraveerd worden. De kosten voor de gravure 
zijn ten laste van de nabestaanden.

BEËINDIGING VAN DE CONCESSIES VOOR HET EINDE VAN DE VERGUNDE TERMIJN

Art. 35 - Indien een geconcedeerd perceel of columbariumnis of urnenkelder dient teruggenomen wegens 
openbaar belang voor dienstnoodwendigheden:
- kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding;
- heeft hij slechts recht op het kosteloos bekomen van een ander perceel van dezelfde omvang op een ander deel 
van de begraafplaats voor de resterende duur van de lopende concessie;
- zijn de kosten voor eventuele overbrenging van de stoffelijke overschotten, alsmede van de graftekens, en deze 
voor het eventueel plaatsen van een vervangende grafkelder ten laste van de gemeente.

Art. 36 - Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of belanghebbende kan de gemeente in de loop van de 
concessie een geconcedeerde grafplaats of columbariumnis of urnenkelder voortijdig beëindigen wanneer de 
concessie in onbruik is gebleven, of wanneer het graf of de concessie in onbruik raakt door de overbrenging van 
de stoffelijke overblijfselen.
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BEGRAVING ZONDER CONCESSIE

Art. 37 - Zonder concessie kunnen begraven worden:
- personen die op datum van hun overlijden ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de 
gemeente Hoeselt;
- personen die overleden zijn op het grondgebied van de gemeente Hoeselt;
- stoffelijke overschotten, ontdekt op het grondgebied van de gemeente Hoeselt;
- personen die gedurende minstens vijfentwintig (25) jaar in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de 
gemeente Hoeselt ingeschreven waren maar wegens ouderdom of gezondheidsredenen Hoeselt verlaten hebben 
om in een rusthuis, een psychiatrisch ziekenhuis of bij familie te gaan wonen.

Een niet-geconcedeerde begraving is steeds voor een termijn van 10 jaar. De aanvraag van een niet-
geconcedeerde begraving gebeurt via schriftelijke aanvraag door een familielid of door een aangestelde. Een 
omvorming naar een concessie is niet toegelaten. Na deze termijn van 10 jaar kan de gemeente overgaan tot 
ontruiming, mits bekendmaking van deze ontruiming gedurende 1 jaar aan het graf en aan de ingang van de 
betrokken begraafplaats. 

GRAFTEKENS

Art. 38 - Graftekens dienen de volgende verplichte gegevens te bevatten: naam, voornaam, geboorte- en sterfjaar 
van de overledene.

Art. 39 - Wanneer graftekens geplaatst worden dient de burgemeester hiervoor voorafgaandelijk verwittigd te 
worden. Men dient zich bij de plaatsing van graftekens te schikken naar de desbetreffende bepalingen van het 
gemeentelijke reglementen op de begraafplaatsen.
Een grafteken moet gedurende de ganse tijd van de concessie blijven staan. Voor alle werken die dienen 
uitgevoerd te worden op de geconcedeerde begraafplaatsen treedt de concessiehouder op als lastgever en 
uitsluitend voor zijn rekening.
De concessiehouder zal onmiddellijk alle beschadigingen dienen te herstellen veroorzaakt door de werken die hij 
uitvoert of laat uitvoeren, of door het niet uitvoeren van noodzakelijke werken.
Bij niet-herstelling zal het gemeentebestuur de herstelling van ambtswege en op kosten van de concessiehouder 
laten uitvoeren.

Art. 40 - Ingeval twee of drie aaneengrenzende percelen volle grond of grafkelder in éénzelfde concessie worden 
gegeven moet hierboven één grafmonument worden geplaatst. 

Art. 41 - Bij beëindiging van de concessies in volle grond of grafkelder, worden de gedenktekens door de 
belanghebbende verwijderd binnen een termijn van drie maanden.
Bij gebreke van dien worden zij van ambtswege verwijderd. De van ambtswege verwijderde gedenktekens en de 
ondergrondse constructies worden eigendom van de gemeente. 

Art. 42 - Bij de beëindiging van een concessie in een columbariumnis of urnekelder, worden de naamplaten 
verwijderd binnen de drie maanden en aan enig belanghebbende overhandigd.
Bij gebreke van dien worden de naamplaten en de ondergrondse constructies van rechtswege eigendom van de 
gemeente. De as zal worden uitgestrooid op de strooiweide.

SLOTBEPALINGEN

Art. 43 - De concessiehouder zal de huidige en toekomstige wetten, besluiten en reglementen betreffende de 
begraafplaatsen en de begravingen dienen na te leven.

Art. 44 - Het huishoudelijk reglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet 
over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. Dit reglement wordt zoals bepaald in artikel 119 van de 
Nieuwe Gemeentewet overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincieraad en aan de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg.
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Namens de gemeenteraad,
I.o.
algemeen directeur voorzitter
(get.) Geert Rouffa (get.) Jordi Boulet

Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa Werner Raskin
algemeen directeur burgemeester


