UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad
ZITTING VAN 25 november 2013
__________
Provincie
OOST-VLAANDEREN
____________
GEMEENTE
9570 L I E R D E

Aanwezig : MM.DOOMS Melissa, voorzitter;
SOETENS Jurgen, burgemeester;
MORTIER Rudy, ANTOINE Erna, EEMAN André, DE VILLE Marc, VAN
DER STRAETEN Godelieve, schepenen ;
VAN DE MAELE Antoine, DE PRAETERE Guy, VAN DE PONTSEELE Dirk,
COSYNS Pascal, SCHEIRLINCKX Katelijne, VEKEMAN Steven, VAN DEN
BROECK Peter, WASTYN Bertrand, VERLEYSEN Dina, DE GEETER Ann,
raadsleden;
en POISSON Johan, secretaris.
_____________

Dagorde:
Vaststellen huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen.
DE RAAD,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quotum, overeenkomstig artikel
26 van het gemeentedecreet;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
gewijzigd bij wetten van 4 juli 1973, 10 januari 1980, 28 december 1989 en 20
september 1998;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Overwegende dat de gemeenteraad het tarief en de voorwaarden voor het
verleden van concessies vaststelt;
Overwegende dat de gemeenteraad concessies kan verlenen;
Overwegende dat de gemeenteraad die bevoegdheid kan overdragen aan het
college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT : éénparig
1. Algemene bepalingen
Artikel 1
Op de gemeentelijke begraafplaatsen kunnen concessies worden verleend. Deze
hebben betrekking op:
-ofwel een perceel grond
-ofwel een nis in het columbarium
-ofwel een urne in het urnenveld
Artikel 2
De concessieaanvragen vermelden de identiteit en rijksregisternummer van de
aanvrager en van de begunstigden en rijksregisternummer.
Artikel 3
Een zelfde concessie mag slechts dienen:
-voor de aanvrager, zijn echtgenoot, 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
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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 volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen.
Artikel 4
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 5
Bij het overlijden van een familielid mogen er maximum twee naast elkaar
liggende percelen of maximum twee naast elkaar staande columbariumnissen
worden aangekocht.
Artikel.6
De concessies worden verleend voor 30 jaar, zij kunnen worden hernieuwd
voor éénzelfde periode. Een concessieverlenging kan aangegaan worden voor
10 of 20 jaar.
De concessies worden verleend door het college van burgemeester en
schepenen.
De concessies worden verleend conform het desbetreffende huishoudelijk
reglement, het politiereglement en het retributiereglement, zoals deze gesteld
zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag.
Artikel 7
De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen. De aanvragen
kunnen ten laatste ingewilligd worden op het ogenblik van de begraving.
Artikel 8
De concessies kunnen op aanvraag van enige belanghebbende hernieuwd
worden.
Artikel 9
De concessiehernieuwingen / verlengingen worden toegestaan door het college
van burgemeester en schepenen.
De concessiehernieuwingen / verlengingen worden toegestaan onder de
voorwaarden vastgesteld conform het huishoudelijk reglement, het
politiereglement en conform het retributiereglement, die gelden op het ogenblik
van de aanvraag tot hernieuwing / verlengingen.
De beslissing waarbij de concessiehernieuwing / verlengingen wordt verleend,
vermeldt deze voorwaarden.
Artikel 10
De aanvraag om hernieuwing / verlengingen moet gedaan worden binnen
het jaar voor het verstrijken van de concessie. Een nieuwe termijn begint te
lopen vanaf de vervaldag.
Als er geen hernieuwing / verlenging 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 20 jaar na
de laatste bijzetting.
Artikel 11

Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing / verlenging wordt
de retributie:
-bij de gemeenteontvanger gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag
-indien de beslissing gunstig is, door het gemeentebestuur verworven.
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Artikel 12
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een
geconcedeerde nis, wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden 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 in de gemeente. De kosten van overbrenging van de stoffelijke
overschotten en van de graftekens of eventueel een vervangende grafkelder,
zijn ten laste van de gemeente.
Artikel 13

In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (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 lichamen 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 14

Wanneer een concessie 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.
2. Begravingen
Artikel 15
Niet-inwoners van Lierde kunnen enkel begraven worden op de begraafplaats
van Sint-Maria-Lierde. Ex-inwoners kunnen opteren voor de deelgemeente
waar zij het grootste deel van hun leven waren gedomicilieerd indien zij
onder de uitzonderingsmaatregel werden afgeschreven wegens verzorging
naar een nieuw adres of bij bloed of aanverwant.
a) Percelen bestemd voor begravingen
Artikel 16
De percelen voor het begraven in volle grond van één persoon, hebben een
éénvormige oppervlakte van:
-lm x 2,3m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van minstens 7
jaar;
-0,9 m x 1,50m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van minder
dan 7 jaar.
Artikel 17
De geconcedeerde percelen voor het begraven van de niet-gecremeerde
lichamen van één of twee personen, hebben een eenvormige oppervlakte van
lm x 2,30 m.
b) Perceel bestemd voor de begraving van urnen
Artikel 18
De percelen voor het begraven van één of twee urnen, hebben een éénvormige
oppervlakte van 1mx1m.
Artikel 19
Concessies voor de begraving van een urne worden verleend voor dezelfde
duur en tegen dezelfde algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies
voor niet-gecremeerde lichamen.
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c) Columbarium
Artikel 20
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 21
De nissen geconcedeerd voor bijzetting in het columbarium zijn bestemd voor 1
of 2 gecremeerde lichamen.
Artikel 22
Wanneer een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan
de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.
3. Slotbepalingen
Artikel 23
De hernieuwingen van de altijddurende concessie verleend voor 13 augustus
1971 worden toegestaan overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 16
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Artikel 24
Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de Raad:
De gemeentesecretaris,
w.g. J. Poisson.

De voorzitter,
w.g. M. Dooms.
Voor eensluidend afschrift :

De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Johan POISSON.

Melissa Dooms.
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