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24. Huishoudelijk reglement en retributiereglement op de begraafplaatsen 

De raad 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 

op de gemeenten en latere wijzigingen 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Gelet op de artikelen 15bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging 
 
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het decreet van 
10 november 2005, het decreet van 18 april 2008, de decreten van 9 december 2011, het decreet van 22 februari 
2013 en het decreet van 28 maart 2014 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 
 
Gelet op het voorgaande reglement van 30 juni 2016, dewelke aanpassing behoeft 
 

Besluit 
 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad keurt het “huishoudelijk reglement en retributiereglement op de begraafplaatsen” zoals hierna 
weergegeven, goed: 
 

I. HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
1. Concessies 
 
Artikel 1 
 
De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn en de bijzetting van een asurn in een 
columbarium kunnen het voorwerp uitmaken van een concessie. 
 
Artikel 2 
 
De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor aangewezen zijn op de begraafplaatsen, 
volgens de door het college goedgekeurde plannen.  
 
Artikel 3 
 
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 welke waarvoor ze werd verleend. 

Bij de aanvraag van een concessie moet de concessieaanvrager of zijn vertegenwoordiger bij overlijden 



beslissen wie in deze concessie mag begraven worden aan de hand van het gepast formulier.  De concessies 

zijn onoverdraagbaar.  

Artikel 4 
 
De concessies worden verleend voor 20, 30, 40 of 50 jaar. De concessies worden verleend door het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
De concessies worden verleend onder de in het desbetreffende huishoudelijk reglement, het politiereglement en 
het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals die gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag. 
 
Indien men kiest voor een grafkelder is het verplicht een concessie te nemen. 

 
Artikel 5 
 
De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de begraving en wordt bekrachtigd door 
een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.  
 
 
Artikel 6 
 
a. Hernieuwing vóór het verstrijken van de termijn 

 
De concessies kunnen op uitdrukkelijke aanvraag vóór het verstrijken van de termijn hernieuwd worden. 
De duur van de hernieuwing bedraagt 20 jaar. Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon een aanvraag tot hernieuwing doen. De concessiehernieuwingen worden 
toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. De concessiehernieuwingen worden 
toegestaan onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in het desbetreffende huishoudelijk en 
retributiereglement en  het politiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing. 

 
b. Hernieuwing op het einde van de termijn 

Op het einde van de termijn is artikel 7§2 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 
januari 2004 van toepassing, tenzij het college anders beslist.  

 
c. Hernieuwing zonder bijzetting 

 
Met betrekking tot de personen die een aanvraag tot hernieuwing kunnen indienen en de duur ervan gelden 
dezelfde bepalingen als bij de hernieuwing vóór het verstrijken van de termijn. 

 
d. Hernieuwing met bijzetting 

 
Met betrekking tot de personen die een aanvraag tot hernieuwing kunnen indienen en de duur ervan gelden 
dezelfde bepalingen als bij de hernieuwing vóór het verstrijken van de termijn. 

 
In geval van een hernieuwing start de concessie op de vervaldag van de voorgaande concessie.    
 
Artikel 7 
 
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis wegens openbaar 
belang of dienstnoodzakelijkheid hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van een perceel op 
dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente. 
De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel van een 
vervangende grafkelder zijn ten laste van de gemeente. 
 
Artikel 8 
 
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 verkrijgen van 
een grafruimte of van een nis op de nieuwe begraafplaats. De kosten voor de overbrenging van de stoffelijke 
overschotten 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. 
 
 
 



2. Mortuarium 
 
Artikel 9 
 
De gemeentelijke mortuaria mogen enkel gebruikt worden voor: 
 

1. het bewaren, in afwachting van de begraving, van de gevonden stoffelijke overschotten die nog 
geïdentificeerd moeten worden 

2. het ontvangen van het stoffelijk overschot van overleden personen dat niet bewaard kan worden op de 
plaats van overlijden of in hun woonplaats 

3. het opnemen van stoffelijke overschotten waarop ingevolge een rechterlijke beslissing een lijkschouwing 
moet worden verricht 

4. het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid  
5. het bewaren van stoffelijke overschotten waarvan de overbrenging is gevraagd door de nabestaanden of, 

bij ontstentenis, door elke belanghebbende 
 
3. Begravingen 
 
Artikel 10 
 
De gemeente beschikt over 6 begraafplaats(en) gelegen te: 

- Moelingen (aan de kerk) 
- ’s Gravenvoeren (kerkhofstraat) 
- Sint-Martens-Voeren (Einde) 
- Sint-Pieters-Voeren (aan de kerk) 
- Teuven (aan de kerk) 
- Remersdaal (hoek Dorpstraat – Born) 

 
Er wordt enkel begraven van maandag tot en met zaterdag tussen 8u en 16u, behalve voor rechterlijke doel. Het 

bijzetten van asurnen of uitstrooien van assen kan buiten deze uren mits afspraken met de gemeente. 

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium en de 
asverstrooiing van: 
 

1. de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen 
2. de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden aangetroffen, 

maar die in haar bevolkingsregisters, vreemdelingen- en wachtregister zijn ingeschreven 
3. de personen, begunstigd met een recht op begraving in een geconcedeerd graf of met een recht op 

bijzetting in een geconcedeerde nis 
4. uitzonderlijk en als de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de gemeente, kan het college 

van burgemeester en schepenen toestemming geven tot begraving op een gemeentelijke begraafplaats 
5. de personen die dit in hun laatste wilsbeschikking te kennen hebben gegeven  

 
Artikel 11 
 
De begravingen worden volgens plan en op een aangegeven volgorde uitgevoerd. Dat plan wijst de 
percelen aan voor begraving in niet-geconcedeerde grond, geconcedeerde grond, grafkelders, 
kindergraven, alsook voor de bijzetting in de nissen van het columbarium.  
 
De begraving, bewaring in een columbarium of uitstrooiing van de as op de gemeentelijke begraafplaats met 

nauwkeurig aanduiding van de plaats ervan, wordt opgetekend in een register dat bijgehouden wordt door de 

gemeente waar ze plaatsgevonden heeft.  Voor de uitstrooiing van de as beperkt de nauwkeurige aanduiding van 

de plaats zich tot de vermelding van de strooiweide (artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 

2004.) 

 
Behoudens het verlenen van een concessie, is de begraving van een stoffelijk overschot of de begraving van een 

asurn, in een enkel graf, of de bijzetting van de urne in een columbarium op de gemeentelijke begraafplaatsen 

kosteloos voor de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister 

van de gemeente.  Dit geldt eveneens voor de uitstrooiing van de as.  Deze niet geconcedeerde graven kunnen 

na 10 jaar verwijderd worden. 



Voor de begraving in volle grond worden er geen percelen gereserveerd.  In uitzonderlijke gevallen kan reservatie 

van een opnieuw vrijgekomen perceel toegestaan worden mits dit past in de indelingsplannen en mits betaling 

van een grafconcessie op datum van reservering. 

 
 
a) Percelen voor begravingen in niet-geconcedeerde grond  
 
Artikel 12 
 
De percelen om het niet-gecremeerde lichaam van één persoon in volle grond te begraven hebben een 

eenvormige oppervlakte van 2,20  m x 0,80 m en 1,60 m diep 

De geconcedeerde percelen om de niet-gecremeerde lichamen van 2 personen in volle grond te begraven 

hebben een oppervlakte van 2,20 m x 0,80 m en 2,10 m diep. 

De geconcedeerde percelen om de niet-gecremeerde lichamen van 3 personen in volle grond te begraven 

hebben een oppervlakte van 2,20 m x 0,80 m en 2,70 m diep.  Deze percelen worden niet door de werklieden van 

de gemeente gemaakt. De kosten van het graven van deze bijzondere diepe graven moet de familie van de 

overleden dragen.  De gemeente doet wel de bijzetting van de 2de en 3de overledene. 

Een niet-gecremeerd lichaam kan vervangen door maximum 3 urnen. 

 
b) Percelen bestemd voor het begraven in grafkelder 
 
Artikel 13 
 
Indien beschikbaar concedeert het gemeentebestuur reeds bestaande grafkelders tegen betaling zoals in het 

retributiereglement hieronder bepaald. Indien deze niet beschikbaar zijn, staat de concessiehouder of de 

nabestaanden zelf in voor de plaatsing van de grafkelders. De plaatsen voor de nieuwe grafkelders moeten 

volgens de beschikbare plaatsen gereserveerd worden en binnen de 30 kalenderdagen na toestaan van de 

concessie afgewerkt worden. Indien volgens de indelingsplannen van de begraafplaatsen geen percelen meer 

beschikbaar zijn voor het plaatsen van nieuwe grafkelders, kunnen enkel de percelen met bestaande grafkelders 

gebruikt worden.   

De buitenafmetingen van de grafkelders bedraagt maximum B 0,92 m x L 2,35 m x H 1,40 m. voor 2 personen en  
maximum B 0,92 m x L 2,35 m x H 1,85 m voor 3 personen. Grafkelders moeten openen aan de bovenzijde. 
 
Artikel 14 
 
Een grafkelder voor de begraving van maximaal 1 x 3 niet-gecremeerde lichamen wordt voorzien. 
 
Artikel 15 
 
De geconcedeerde percelen om de niet-gecremeerde lichamen van 1 x 2 of 1 x 3 personen te begraven in een 
grafkelder hebben een éénvormige oppervlakte van 2,30m x 0,90m  
 
c) Percelen bestemd voor de begraving van urnen 
 
Artikel 16 
 
De percelen om 1 x 1 urne te begraven hebben een eenvormige oppervlakte van 0,80m x 0,80m, voor zover 
beschikbaar op de begraafplaatsen  
 
 
Artikel 17 
 
Concessies voor de begraving van asurnen worden verleend voor dezelfde duur en onder dezelfde algemene 
voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten, met uitzondering van 
de retributies.  
 
 



 
d) Columbarium 
 
Artikel 18 
 
Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en onder dezelfde algemene voorwaarden als 
bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen. 
 
Artikel 19 
 
De geconcedeerde nissen in het columbarium, zijn bestemd voor 1 x 2 gecremeerde lichamen. De 
concessieaanvrager moet er zelf op toezien dat de afmetingen van de urnen zo gekozen worden dat ze toelaten 
dat 2 urnen per nis geplaatst kunnen worden.  
 
Voor de columbaria met uniforme naamplaat/afdekplaatmoet de afdekplaat verplicht aangekocht worden bij de 
gemeente. Indien gewenst kan een bijhorend vaasje aangekocht worden bij de gemeente. 
 
Artikel 20 
 
Als een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as worden uitgestrooid op de 
daartoe bestemde plaats van de begraafplaats. 
 
Artikel 21 
 
Zowel op de strooiweide als aan het columbarium wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van 
gedenkenisvoorwerpen. In geval van de urnemuur met uniforme afdekplaten, mogen op de afdekplaten van de 
urnenmuur geen gedenktekens geplaatst worden, tenzij vooraf goedgekeurd door het college. In geen geval 
mogen gedenktekens overhangen op naastgelegen gedenkplaten.  
Op strooiweides waar er een monument geplaatst is, biedt de gemeente een gratis naamplaatje aan op vraag van 
de nabestaande(n). Het naamplaatje blijft minstens 10 jaar. Na 10 jaar kan het plaatje verwijderd worden, onder 
andere wanneer er onvoldoende ruimte is voor het plaatsen van nieuwe naamplaatjes. In principe wordt het 
oudste naamplaatje weggenomen, maar hiervan kan afgeweken worden.  
 
4. Opgravingen 
 
Artikel 22 
 
Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de burgemeester van die andere 
gemeente toestemming geven voor de herbegraving in zijn gemeente vooraleer het stoffelijk overschot wordt 
opgegraven. 
 
Artikel 23 
 
De aanvraag tot opgraving moet door de nabestaande schriftelijk worden gericht aan de burgemeester. 
Er moeten steeds de volgende beschikkingen worden nageleefd: 

a. dag en uur waarop de opgraving zal plaatsvinden worden in overleg met de dienst van de 
begraafplaatsen vastgesteld 

b. het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen 
bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden vooraleer tot de opgraving wordt overgegaan 

c. een gespecialiseerde firma zorgt voor het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit het graf en 
het vullen van de kuil. Het openen en sluiten van de grafkelders gebeurt steeds door de gemeente 

d) het openen van de nis, het uitnemen van de urn uit de nis en het opnieuw sluiten van de nis gebeuren 
door de zorgen van de gemeente. 

d. De kosten van de opgraving en herbegraving zijn ten laste van de nabestaande van de overleden. 
 
 
Artikel 24 
 
Er moet tot een opgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en van een gemachtigde 
die door de burgemeester is aangesteld en die er verslag van opmaakt. Zij kunnen de vernieuwing van de kist 
voorschrijven als ze dat nodig achten en ze kunnen elke andere maatregel nemen om de welvoeglijkheid en de 
openbare gezondheid te beschermen op kosten van de aanvrager. 
Tijdens de ontgraving wordt de begraafplaats gesloten. 
De burgemeester kan een nabestaande toestemming verlenen om de opgraving bij te wonen. 
 



5. Graftekens, bouw- en beplantingswerkzaamheden – onderhoud van de graven 
 
Artikel 25 
 
Uitsluitend de gemeentelijk aangestelde is ertoe bevoegd: 
- de as uit te strooien 
- de kist of de urn in de kuil, de grafkelder of het columbarium te plaatsen 
- een graf te delven voor begravingen of bijzettingen in volle grond en de kuil te vullen 
- bestaande grafkelders te openen en te sluiten 
- de nis in een columbarium te openen, te plaatsen en af te sluiten 
 
 

II. RETRIBUTIEREGLEMENT  
 
Artikel 26 
 
De grafconcessies worden verleend voor de prijs van respectievelijk : 

1°) voor de in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters ingeschreven 

concessieaanvragers en voor concessieaanvragers die gedurende minstens 10 jaar in het bevolkings-of 

vreemdelingeregister van de gemeente Voeren ingeschreven waren, maar verhuisd zijn ten gevolge van een 

verblijf in een woonzorgcentrum, psychiatrisch ziekenhuis of opvang bij familie omwille van ouderdom of 

gezondheidsredenen : 

20 jaar  €150 

30 jaar €225 

40 jaar  €300 

50 jaar €375 

Voor de begraving van een persoon jonger dan 18 jaar wordt het tarief met de helft verminderd. 

Bij reservering van een perceel moet hiervoor een concessie betaald worden vanaf de dag van de reservering. 

Bij gebruik van een bestaande grafkelders wordt eenmalig een bijkomende kost aangerekend van €400 te 

betalen vanaf de ingebruikname van de grafkelder   

2°) voor concessieaanvragers die niet in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters 

ingeschreven zijn :   

20 jaar  €450 

30 jaar €675 

40 jaar €900 

50 jaar €1.125 

Voor de begraving van een persoon jonger dan 18 jaar wordt het tarief met de helft verminderd. 

Bij reservering van een perceel moet hiervoor een concessie betaald worden vanaf de  dag van de reservering. 

Bij gebruik van een bestaande grafkelders wordt eenmalig een bijkomende kost aangerekend van €1200 te 

betalen vanaf de ingebruikname van de grafkelder   

 
Artikel 27 
 
De concessies in columbarium worden verleend voor de prijs van respectievelijk : 

1°) voor de in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters ingeschreven 

concessieaanvragers en voor mensen die gedurende minstens 10 jaar in het bevolkings-of vreemdelingeregister 



van de gemeente Voeren ingeschreven waren, maar verhuisd zijn ten gevolge van een verblijf in een 

woonzorgcentrum, psychiatrisch ziekenhuis of opvang bij familie omwille van ouderdom of gezondheidsredenen: 

20 jaar  €100 

30 jaar €150 

40 jaar  €200 

50 jaar €250 

Voor de bijzetting van een persoon jonger dan 18 jaar wordt het tarief met de helft verminderd. 

Aankoop afdekplaat in natuursteen voor uniforme columbaria : € 80 

Aankoop uniform vaasje voor op de afdekplaat van uniforme columbaria: € 50 

2°) voor concessieaanvragers die niet in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters 

ingeschreven zijn : (!!!! Zie art. 11) 

20 jaar  €250 

30 jaar €375 

40 jaar €500 

50 jaar €625 

Voor de bijzetting van een persoon jonger dan 18 jaar wordt het tarief met de helft verminderd. 

Aankoop uniforme afdekplaat in natuursteen voor columbaria : € 80 

Aankoop uniform vaasje voor op de afdekplaat van columbaria: € 50 

Artikel 28 

Voor de bijzetting van een 2e persoon in een graf zal er een extra retributie van €125 per bijzetting aangerekend 

worden, rekening houdend met de maximumcapaciteit van het bestaande graf. 

Voor de bijzetting van een 2e urne in een columbarium zal er een extra retributie van €60 per bijzetting 

aangerekend worden, rekening houdend met de maximumcapaciteit van het bestaande columbarium. 

Artikel 29 

Hernieuwing van concessies 

De duur van een hernieuwing van een concessie (met uitzondering van hernieuwing met bijzetting) bedraagt 20 

jaar, onafhankelijk van de duur van de oorspronkelijke concessie. Daarna kan de concessie opnieuw hernieuwd 

worden.  

De prijs voor een hernieuwing bedraagt :  

1°) voor de in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters ingeschreven 

concessieaanvragers en voor mensen die gedurende minstens 10 jaar in het bevolkings-of vreemdelingeregister 

van de gemeente Voeren ingeschreven waren, maar verhuisd zijn ten gevolge van een verblijf in een 

woonzorgcentrum, psychiatrisch ziekenhuis of opvang bij familie omwille van ouderdom of gezondheidsredenen: 

Concessie volle grond of grafkelder 20 jaar:  € 150 

Concessie columbarium  20 jaar   € 100 

2°) voor concessieaanvragers die niet in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters of wachtregisters 

ingeschreven zijn:  



Concessie volle grond of grafkelder 20 jaar:  € 450 

Concessie columbarium  20 jaar   € 250 

 
Artikel 30 

Belasting voor opgraving 

Gemeentelijke belasting voor een opgraving: € 400 per lijkkist en €25 per asurn.   

6. Slotbepalingen 
 
Artikel 31 
 
Alle gevallen, niet bepaald in het huidig reglement, worden geregeld door het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
 
Artikel 32 
 
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 juni 2022 
 
Artikel 33 
 
De voorgaande versies van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen worden opgeheven. 
 
Artikel 34 
 
Dit huishoudelijk reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Decreet 
Lokaal Bestuur 
Stemming 

Stemmen voor: 13 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 

Michael Henen, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 

Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel 

Stemmen tegen: 0  

Onthoudingen: 0  

Ongeldig: 1 Grégory Happart 

Stemmen niet :  0  

 

Namens de gemeenteraad 

Bij verordening 

(get.)Kimberly Peeters (get.) Rik Tomsin 
Algemeen directeur Voorzitter 
 

  

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen 

Kimberly Peeters Joris Gaens 
Algemeen directeur Burgemeester 


