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Hoofdstuk 1 — Grafconcessies. 
 
Artikel 1. 
§ 1. Het college van burgemeester en schepe-
nen verleent concessies voor een graf of een nis 
in het columbarium. 
 
§ 2. Het besluit van het college van burgemees-
ter en schepenen vermeldt: 
– de identiteit van de persoon of personen voor 

wie de concessie bestemd is; 
– het voorwerp van de concessie; 
– de duur van de concessie; 
– het verschuldigde bedrag. 
 
Artikel 2. 
De concessies kunnen betrekking hebben op: 
– een perceel grond bestemd voor begraving in 

volle grond; 
– een perceel grond met een grafkelder be-

stemd voor het bijzetten van één niet-verast 
lichaam; 

– een perceel grond met een grafkelder be-
stemd voor het bijzetten van twee niet-
veraste lichamen; 

– een perceel grond met een grafkelder be-
stemd voor het bijzetten van drie niet-veraste 
lichamen; 

– een perceel grond met een grafkelder be-
stemd voor het bijzetten van twee asurnen, 
gelegen op het urnenveld; 

– een nis in het columbarium voorzien van een 
afdekplaat met inscriptie bestemd voor het 
bijzetten van twee asurnen. 

 
Artikel 3. 
De plaats voorzien voor een niet-gecremeerd 

lichaam kan worden ingenomen door een asurn. 
 
Artikel 4. 
In eenzelfde concessie mogen de stoffelijke over-
schotten begraven worden: 
– van de aanvrager, van zijn echtgenoot, van zijn 

bloed- of aanverwanten; 
– van personen aangewezen door de aanvrager, 

en die daartoe bij het gemeentebestuur hun 
wil te kennen hebben gegeven; 

– van de leden van één of meer religieuze ge-
meenschappen; 

– van personen die tijdens hun leven ieder bij de 
gemeentelijke overheid hun wil te kennen ge-
ven in eenzelfde concessie te rusten. 

 
Artikel 5. 
Het verlenen van een concessie houdt geen ver-
koop of verhuur in. 
 
Artikel 6. 
De concessies zijn onoverdraagbaar. 
 
Artikel 7. 
§ 1. Het grafteken en, indien aanwezig, de 
grafkelder moeten blijven staan gedurende de 
gehele duur van de concessie. 
 
§ 2. De geconcedeerde graven moeten onder-
houden worden. Verwaarlozing staat vast als het 
graf onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, 
vervallen, ingestort of bouwvallig is. 
De verwaarlozing wordt geconstateerd in een 
akte van de burgemeester. Die akte wordt een 
jaar lang bij het graf en aan de ingang van de 
begraafplaats uitgehangen. Na het verstrijken van 
die termijn en bij niet-herstelling kan het college 
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van burgemeester en schepenen een einde ma-
ken aan de concessie. 
 
Hoofdstuk 2 — Aanvragen. 
 
Artikel 8. 
Een aanvraag voor een concessie mag worden 
ingediend ten behoeve van een derde en van 
diens familie. 
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogen-
blik een feitelijk gezin vormde, kan de overleven-
de een concessie aanvragen. 
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan een 
concessie aanvragen. 
 
Artikel 9. 
De concessieaanvragen vermelden de identiteit 
van de persoon of personen voor wie de conces-
sie bestemd is. 
 
Hoofdstuk 3 — Looptijd en hernieuwing. 
 
Artikel 10. 
§ 1. De concessies worden verleend voor een 
duur van twintig jaar, te rekenen vanaf de datum 
van de begraving of de bijzetting. 
 
§ 2. Als er geen aanvraag voor hernieuwing is 
gedaan, vervalt de concessie. 
 
§ 3. De concessie vervalt twee jaar na het ver-
wijderen van de asurn uit een graf of uit een nis in 
het columbarium. 
 
Artikel 11. 
Wanneer de concessie vervallen is, worden de 
niet weggenomen graftekens en de eventueel 
bestaande grafkelders eigendom van de gemeen-
te. Het college van burgemeester en schepenen 
regelt de bestemming van deze materialen. 
 
Artikel 12. 
Elke natuurlijke of rechtspersoon kan een aan-
vraag tot hernieuwing van de concessie doen. 
Een aanvraag tot hernieuwing van de concessie 
kan niet meer ingediend worden na het verstrij-
ken van de termijn van de oorspronkelijke con-
cessie of de hernieuwingen ervan. 
 
Artikel 13. 
Minstens een jaar voor het verstrijken van de 
concessie of van de hernieuwing ervan, maakt de 
burgemeester een akte op waarbij er aan herin-
nerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing 
moet worden ingediend. Een afschrift van deze 
akte wordt gedurende een jaar bij het graf of de 
nis en aan de ingang van de begraafplaats uitge-
hangen. 
 

Artikel 14. 
Opeenvolgende hernieuwingen worden toege-
staan vóór de lopende concessietermijn versteken 
is. 
[De duur van een hernieuwing van een concessie 
bedraagt tien jaar of twintig jaar, te rekenen van-
af het verstrijken van de vorige concessie.] [[Op 
de begraafplaats in de Molenstraat bedraagt de 
duur van een hernieuwing van een concessie 
twintig jaar.]] 
De hernieuwing kan enkel geweigerd worden 
indien blijkt dat op het moment van de aanvraag 
het graf verwaarloosd is. 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-12-15] 
[[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-12-14]] 

 
Artikel 15. 
Indien erom verzocht wordt, neemt een nieuwe 
periode van twintig jaar een aanvang vanaf elke 
nieuwe begraving of bijzetting in de concessie. 
Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd tus-
sen de datum van de laatste begraving of bijzet-
ting en het verstrijken van de concessie, blijft het 
graf of de nis bestaan gedurende een termijn van 
tien jaar die begint te lopen op de datum van het 
overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 
tien jaar voor het verstrijken van de concessie 
heeft voorgedaan. 
Geen nieuwe begraving of bijzetting is toegestaan 
na het verstrijken van de concessie. 
 
Artikel 16. 
Telkens na vijftig jaar, en zonder vergoeding, kan 
de altijddurende concessie die krachtens het 
keizerlijk decreet van 23 Prairial jaar XII werd 
verleend voor de inwerkingtreding van de wet van 
20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbe-
zorging, op aanvraag hernieuwd worden. 
Voor deze hernieuwing is de procedure zoals 
beschreven in dit hoofdstuk van toepassing. 
 
Hoofdstuk 4 — Bijzondere gevallen. 
 
Artikel 17. 
In geval van terugneming van een geconcedeerde 
perceel of nis wegens openbaar belang of dienst-
noodwendigheden wordt een nis of een gelijkaar-
dig perceel op een andere plaats toegewezen. De 
bestaande concessie loopt verder. 
De kosten voor de eventuele overbrenging van 
het stoffelijk overschot en het verplaatsen van het 
grafteken zijn voor rekening van de gemeente. 
 
Artikel 18. 
In geval van sluiting van een begraafplaats wordt 
een nis of een gelijkaardig perceel op de nieuwe 
begraafplaats toegewezen als enige belangheb-
bende daartoe een aanvraag indient. De bestaan-
de concessie loopt verder op de nieuwe begraaf-
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plaats. 
De kosten voor de eventuele overbrenging van 
het stoffelijk overschot en het verplaatsen van het 
grafteken zijn voor rekening van diegene die aan-
vraag heeft ingediend. 
 
Hoofdstuk 5 — Retributie. 
 
Artikel 19. 
§ 1. De concessies en de hernieuwing van de 
concessies worden toegekend tegen de prijs en de 
voorwaarden die gelden op het ogenblik van de 
aanvraag. Het bedrag van deze concessies wordt 
bepaald in een afzonderlijk reglement. 
 
§ 2. In de gevallen bedoeld in artikel 15 wordt 
het bedrag van de retributie proportioneel bere-
kend op het aantal jaren dat de vervaldatum van 
de vorige concessie overschrijdt. 
 
§ 3. Het geval bedoeld in artikel 10, § 3, geeft 

geen aanleiding tot een terugbetaling van de 
betaalde retributie. 
 
Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 20. 
Het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2004— 
Grafconcessies — Huishoudelijk reglement, wordt 
opgeheven. 
 
Artikel 21. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt door 
een aanplakbrief die het onderwerp van het re-
glement vermeldt. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de be-
kendmaking. 
De integrale tekst van dit reglement wordt gepu-
bliceerd op de gemeentelijke website en zal aan-
geplakt blijven aan de ingang van elke begraaf-
plaats. 
 

 


