Retributiereglement op de begraafplaatsen
Artikel 1: Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden lichamen en urnen begraven, urnen
geplaatst in een columbarium of urnenkelder of de as verspreid. Dit gebeurt gratis
voor de personen die daartoe in aanmerking komen volgens artikel 14 van de
politieverordening op de begraafplaats en dit voor een termijn van 20 jaar.
Artikel 2
Een graf wordt omgedolven of de bewaarde as wordt verstrooid na het
verstrijken van de termijn van 20 jaar. Dit gebeurt door de zorgen van de gemeentelijke
diensten.
Artikel 3

Het graf, urnenkelder of columbariumnis kan echter worden ingehuurd na 20 jaar
en verandert dan in een tijdelijke vergunning. Deze inhuring kan gebeuren voor 5,
10 of 20 jaar en kan herhaaldelijk worden verlengd. De retributie voor 5 jaar is
65€ voor 10 jaar is 130€ en voor 20 jaar is 250€.

Artikel 4:
a) De retributie voor een concessie van 50 jaar wordt, per stoffelijk overschot bepaald op
500 Euro.
b) De 50-jarige concessies verleend na 13 augustus 1971 kunnen, op verzoek, hetzij bij
het einde van de concessie of bij iedere bijzetting worden hernieuwd voor een periode
van 50 jaar indien de betaling van een retributie van 1.250 Euro verminderd evenwel
met 1/50ste per nog niet verlopen jaar van de aanvang zijnde concessieperiode.
c) Concessies en kelders die dateren van vόόr 13 augustus 1971, datum van de
inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging
kunnen op verzoek worden ingehuurd, tegen een retributie van 1250 € voor een
periode van 50 jaar
Artikel 5: Vrijstelling van de retributie wordt toegestaan voor graven van kinderen beneden
de 18 jaar op de datum van het overlijden, voor een termijn van 40 jaar.
Artikel 5bis: De vergoeding voor het plaatsen van een vlinder op de vlinderboom zoals
voorzien in de politieverordening wordt vastgesteld op nul euro voor een inwoner van
Glabbeek en op 50 euro voor een niet-inwoner van Glabbeek per vlinder voor een
periode van 20 jaar.
Artikel 6
a) Behalve voor lijkkisten voorzien van een zinken kist, wordt het verblijf van een kist in
een wachtkelder beperkt tot 6 dagen. Indien dan geen beslissing door de familie werd
genomen, zal het lichaam begraven worden in een graf onder de voorwaarden van
artikel 1.
b) Een heringehuurd graf, urnenkelder of columbarium nis kan niet vrijgegeven worden
zolang de termijn waarvoor betaald werd, niet verstreken is.
c) Op de herdenkingszuil aan de strooiweide kan een naamplaatje in goudgele kleur
afmetingen 20 cm x 5 cm met waarop vermeld staan de naam en voornaam van de
overledene, geboorte- en sterfjaar, aangebracht worden door de diensten van de
gemeente. Dit plaatje wordt voorzien en geplaatst door de gemeente Glabbeek voor
een retributie van 25€.

d) Op het urnenveld :
1) Behoud van de huidige gepolijste silexplaat. Waarop een een naampaatje in
goudgele kleur kan geplaatst worden met afmetingen 20 cm x 5 cm waarop
vermeld staan de naam en voornaam van de overledene, geboorte- en sterfjaar,
aangebracht worden door de diensten van de gemeente. Dit plaatje wordt voorzien
en geplaatst door de gemeente Glabbeek voor een retributie van 25€.
2) Behoud van de huidige gepolijste silexplaat met opbouw van 2 cm sierplaat met
maximum afmetingen 40 cm x 40 cm.
e) Vervangen van de huidige silexplaat door een 5 cm dikke sierplaat van 50 cm x 50
cm en rughoogte max. 50 cm (silexplaat blijft eigendom van de gemeente).
f) Ieder graf op de gemeentelijke begraafplaatsen moet voorzien zijn van een
aanduiding van naam, voornaam, geboortejaar en overlijdensjaar
g) Gesneuvelde militairen, oud- strijders, dienstplichtigen, bedienaars van de
erediensten worden/zijn voor onbepaalde tijd gratis begraven op de gemeentelijke
begraafplaats.
Artikel 7

Begraving op nadrukkelijk verzoek in een niet-geruimd graf waarop geen
grafconcessie meer berust, kan mits betaling van de kostprijs van de ruiming.

Artikel 8

Alle retributies voorzien in dit reglement moeten bij het indienen van de aanvraag
betaald worden bij de gemeenteontvanger.

Artikel 9

De bevoegdheid om op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies te verlenen,
te vernieuwen of de graven te herinhuren, wordt aan het College van
Burgemeester en Schepenen opgedragen.

Artikel 10 Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 11 Elk retributiereglement betreffende hetzelfde onderwerp wordt opgeheven.
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