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• Vergadering gemeenteraad van 11/06/2012 
 
• Aanwezig: Vos Mark, Burgemeester 
Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, 
Schepenen 
Vos Josse, Cleuren Hubertus, Janssen Patrick, Monard Jeannine, Smets Marie-Elise, Eycken 
Mathieu, Oosterbosch Ronny, Spits Norbert, Bamps Christian, Stevens Ludwig, Renkens Davy, 
Kuypers Marie-Paule, Pauly Mark, Beusen Anita, Gerards Sabine, Pauly Elisabeth, Jackers Maria, 
Witters Suzy, Cuenen Jean-Pierre, Raadsleden 
Thewissen Francine, Secretaris, wd 
 
 
 
Interne zaken - Burgerlijke stand 

 3 AANPASSEN TARIEFREGLEMENT VOOR DE GRAFCONCESSIES OP DE BEGRAAFPLAATSEN 
 
Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, gewijzigd bij het 
decreet van 10 november 2005,18 april 2008 en 09 december 2011; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op artikel 42; 
Overwegende dat de kostprijs van een ontgraving van een asurne volgens artikel 24 bis door de 
gemeenteraad wordt vastgesteld. Voor een ontgraving van een urne uit een columbarium en urnekelder 
kost dit 55 euro (1u werk voor TD en 1u administratief werk). Voor een ontgraving van een urne uit een 
grafkelder of graf in volle grond komt dit op 145 euro (4u werk voor TD en 1u administratief werk); 
Overwegende de noodzaak om een nieuw artikel 18 toe voegen aan het tariefreglement op de 
begraafplaatsen van 12/12/2011; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
Artikel A: 
Volgend artikel wordt aan het tariefreglement op de begraafplaatsen van 12/12/2011 toegevoegd: 
Artikel 18: 
De kosten verbonden aan het verwijderen van een urne bedragen: 
- 55 euro voor de verwijdering uit een columbarium of urnekelder; 
- 145 euro voor de verwijdering uit een grafkelder of graf in volle grond. 
Het verwijderen van een kist wordt uitgevoerd door een externe firma die via een 
aanbestedingsprocedure wordt aangeduid. De kosten worden door deze firma rechtstreeks gefactureerd 
aan de betrokkene(n). 
 
Artikel B: 
Het tariefreglement voor de grafconcessies op de begraafplaatsen van 11/06/2012 wordt als volgt 
vastgesteld: 
 
artikel 1: 
Voor een termijn eindigend op 31 december 2012, wordt ten voordele van de gemeente Riemst een 
tariefreglement gevestigd op de grafconcessies op begraafplaatsen.  
 
artikel 2: 
Een concessieaanvraag wordt naar aanleiding van een overlijden ingediend door de concessiehouder of 
de gemachtigde via een aanvraagformulier te bekomen bij de dienst burgerlijke stand.  



 

 

De concessietermijn van een nieuwe concessie vangt aan vanaf de datum van de beslissing van het 
College van burgemeester en schepenen bij de begraving van de eerste overledene of bij de plaatsing 
van de eerste asurne. 
Een aanvraag tot hernieuwing van een concessie moet ingediend worden voordat de oorspronkelijke 
concessietermijn verlopen is via een aanvraagformulier te bekomen bij de dienst burgerlijke stand. 
De concessietermijn van een hernieuwde concessie vangt aan vanaf de datum van de beslissing van 
het College van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 3: 
Begravingen van lijkkisten of urnen in volle, niet-geconcedeerde grond gedurende een periode van 
maximaal tien jaar zijn gratis.  
Levenloos geboren kinderen tussen de 12 weken en zes maanden oud worden op vraag van de ouders 
gratis bijgezet op de foetusweide. 
Kinderen jonger dan 7 jaar worden gratis begraven of bijgezet in een kindergraf. 
Uitstrooiingen zijn gratis. 
Deze bepalingen gelden voor zover het personen betreft die ingeschreven zijn in de bevolk ingsregisters 
of in het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente. 
 
artikel 4: 
De lijkkisten of urnen van kinderen beneden 7 jaar worden gratis begraven op afzonderlijke percelen, in 
een kindergraf. Dit geldt tevens voor levenloos geboren kinderen die na een zwangerschapsduur van 
ten volle 6 maanden op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd worden. De nabestaanden 
krijgen van ambtswege een concessie van 30 jaar toegewezen. 
 
artikel 5: 
Er worden tijdelijke vergunningen voor begravingen van lijkkisten of urnen in volle geconcedeerde grond 
toegestaan voor 

 een periode van dertig jaar: 300 euro  

 een periode van vijftien jaar bij een hernieuwing van de concessie: 150 euro 
 
artikel 6: 
Er worden tijdelijke vergunningen voor begravingen van lijkkisten of urnen in geprefabriceerde 
grafkelders bestemd voor begraving van lijken toegestaan voor 

 een periode van dertig jaar: 650 euro 

 een periode van vijftien jaar bij een hernieuwing van de concessie: 150 euro 
 
artikel 7: 
Er worden tijdelijke vergunningen voor begravingen van urnen in geprefabriceerde urnekelders 
toegestaan voor 

 een periode van dertig jaar: 500 euro 

 een periode van vijftien jaar bij een hernieuwing van de concessie: 150 euro 
 
artikel 8: 
Er worden tijdelijke vergunningen voor begraven van urnen in columbaria toegestaan voor 

 een periode van dertig jaar: 500 euro. 

 een periode van vijftien jaar bij een hernieuwing van de concessie: 150 euro 
 
artikel 9: 
Voor het openen van een graf, grafkelder, urnekelder of columbarium, al dan niet gelinkt aan een 
begraving of bijzetting, wordt 125 euro aangerekend. 



 

 

 
artikel 10: 
Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder, zijn erfgenamen en rechthebbenden of bij ontstentenis 
hiervan, op verzoek van iedere belanghebbende, kan de gemeenteraad een concessie voortijdig 
beëindigen. Het vroegtijdig en op verzoek beëindigen van een concessie geeft geen recht op een 
terugbetaling van de resterende concessietermijn. 
 
artikel 11: 
De gemeente stelt zelf geprefabriceerde grafkelders ter beschikking onder volgende voorwaarden:  
 grafkelders voor maximum 4 personen, die bestemd zijn voor de begraving van maximaal 2 lijkkisten, 

boven elkaar gelegen aangevuld met maximaal 2 urnen. Voor de bijzetting van de derde en vierde 
persoon wordt 125 euro  per bijzetting gevraagd.  

 urnekelders voor maximum 2 personen, die bestemd zijn voor de begraving van enkel en alleen 
urnen. 

 
artikel 12: 
Uitstrooiingen zijn gratis. Voor iedere overledene die uitgestrooid wordt voorziet de gemeente een 
uniform herdenkingsplaatje op de begraafplaats. Deze herdenkingplaatjes worden door de gemeente 
gegraveerd en geplaatst op de herdenkingszuilen die aan de strooiweide van het kerkhof geplaatst zijn.  
 
artikel 13: 
Alle eerder vermelde prijzen worden met 200% verhoogd, voor personen, vreemd aan de gemeente die 
wensen in de gemeente Riemst begraven te worden. Zij zijn verplicht een concessie te nemen. 
Deze verhoging geldt niet voor: 
- personen die gedurende de laatste 25 jaar ten minste 10 jaar ingeschreven waren in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister van de gemeente Riemst; 
- personen die effectief in de gemeente wonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale 
overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister; 
- personen die verhuisd zijn ten gevolge van een verblijf in een rusthuis, verzorgingstehuis, 
psychiatrische instelling.  
 
artikel 14: 
De vergunningen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen en de plaatsen 
worden aangeduid door de burgemeester of zijn afgevaardigde. 
De concessie begint te lopen vanaf de beslissing van het College van burgemeester en schepenen. 
 
artikel 15: 
De concessie kan naar aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de concessie op uitdrukkelijke aanvraag 
voor een periode van 15 jaar worden vernieuwd, dit overeenkomstig de bestaande voorschriften, en mits 
betaling van een op dat ogenblik geldend tarief. 
 
artikel 16: 
Vanaf twee jaar voor het verlopen van de concessie, kan men een verlenging aanvragen. Na het 
verlopen van de concessie kan er geen verlenging meer bekomen worden. Na verloop van de concessie 
kan het graf opgeruimd worden. De grafsteen wordt, indien niet verwijderd, eigendom van de gemeente. 
 
artikel 17: 
De betaling van de toegestane vergunning zal bij de gemeenteontvanger gedeponeerd worden na het 
ontvangen van de factuur.  



 

 

 
Artikel 18: 
De kosten verbonden aan het verwijderen van een urne bedragen: 
- 55 euro voor de verwijdering uit een columbarium of urnekelder; 
- 145 euro voor de verwijdering uit een grafkelder of graf in volle grond. 
Het verwijderen van een kist wordt uitgevoerd door een externe firma die via een 
aanbestedingsprocedure wordt aangeduid. De kosten worden door deze firma rechtstreeks gefactureerd 
aan de betrokkene(n). 
 
artikel 19: 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden, de technische dienst, de 
rekendienst en de gemeenteontvanger, de begrafenisondernemers en steenkappers. 
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