Reglement Begraafplaatsen en lijkbezorging d.d. 27/10/2020

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING 27/10/2020
DEFINITIES
Graf: grafzerk plus stoffelijk overschot
Grafzerk: deksteen van een graf
Gedenksteen: steen opgericht ter nagedachtenis aan meerdere personen
Begraving: a) het begraven van stoffelijke overschotten, b) het bijzetten en begraven van
asurnen, c) de verstrooiing van as op een strooiweide
Ontgraven: verwijderen van een stoffelijk overschot uit een graf en het wegnemen van een
asurne uit een graf of een columbariumnis.
Ontruimen: verwijderen van grafzerken en andere grafmonumenten en/of de stoffelijke
overschotten.
Strooiweide: het perceel op de begraafplaats dat gebruikt wordt voor de uitstrooiing van as.
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HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

TITEL 1 – ALGEMEEN

Hoofdstuk 1 – Algemene bepaling
Artikel 1.1.1
Dit huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen vervangt alle
vorige reglementeringen en beslissingen. Er bestaat een aanvullend politiereglement.

Hoofdstuk 2 - Aangifte van het overlijden
Artikel 1.2.1
Elk overlijden in de gemeente wordt onverwijld aangegeven aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand.
Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een stoffelijk overschot op het grondgebied
van de gemeente.
Artikel 1.2.2
Degene die voor de begraving of crematie instaat, regelt met de gemeente alle formaliteiten.
Bij gebrek daaraan wordt ambtshalve het nodige gedaan en dit op kosten van de
nabestaande(n). Als er geen nabestaanden zijn om de kosten aan door te rekenen, draagt
de gemeente deze kosten.
Artikel 1.2.3
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van
een getuigschrift afgeleverd door de geneesheer die het overlijden vaststelt of een
geneesheer hiertoe aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar
van de burgerlijke stand maakt op grond van de aangifte en het doktersattest de
overlijdensakte op en levert het verlof tot teraardebestelling of het verlof tot lijkverbranding af,
behoudens in speciale gevallen, ten vroegste 24 uur na de ontvangst van de aanvraag.
Artikel 1.2.4
Het gemeentebestuur beslist over de dag en het uur van de begraving. In de periode van 1
december tot 1 maart mag geen enkele vorm van begraving, bijzetting of uitstrooiing na
17.00 uur uitgevoerd worden op de begraafplaatsen. Op zondagen, de wettelijke feestdagen
en op de dagen jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd, zijn
geen begravingen mogelijk.

Hoofdstuk 3 - De kisting
Artikel 1.3.1
Behalve wanneer de openbare gezondheid het anders vereist, mag slechts tot vormneming,
balseming of kisting van stoffelijke overschotten worden overgegaan nadat het overlijden
werd vastgesteld door de behandelende geneesheer of de geneesheer hiertoe aangesteld,
ofwel, wanneer het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, na
vrijgave van het stoffelijk overschot door de procureur des Konings.
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Artikel 1.3.2
Het stoffelijke overschot moet in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst worden. Zo de
overledene een implantaat draagt dat werkt op een batterij, moet deze batterij worden
verwijderd voor de begraving of crematie.
Artikel 1.3.3
De lijkkist mag pas gesloten worden nadat het verlof tot teraardebestelling of tot crematie
werd afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Artikel 1.3.4
Onverminderd artikel 11 van het decreet en de artikelen 25 t/m 27 van het besluit van de
Vlaamse Regering 14/05/2004 is het gebruik van lijkkisten, foedralen, doodswaden,
producten en behandelingen die de natuurlijke en normale ontbinding van het stoffelijk
overschot of de crematie vertragen of beletten verboden.
Artikel 1.3.5
Behoudens de door de gerechtelijke overheid uitgevaardigde maatregelen, mag de kist na
de kisting niet meer geopend worden.
Artikel 1.3.6
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen.

Hoofdstuk 4 - Keuze van de lijkbezorging
Artikel 1.4.1
Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste
wilsbeschikking bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand ofwel kan hij zijn
laatste wilsbeschikking opnemen in een testament. Deze laatste wilsbeschikking kan
handelen over de wijze van lijkbezorging, de bestemming van de as, het ritueel van de
levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid, het bestaan van een uitvaartcontract,
evenals over de gemeente waar men begraven wil worden of de gemeente waar de as
begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden.
Dit alles evenwel binnen de grenzen van de redelijkheid en de bepalingen van dit reglement.
Bij het ontbreken van deze wilsbeschikking beslissen de nabestaanden over de keuze. Bij
ontstentenis van nabestaanden beslist het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 1.4.2
Onverminderd de bepalingen van artikel 15 en 24 van het decreet zijn de manieren van
lijkbezorging die op de gemeentelijke begraafplaatsen kunnen gekozen worden:
- begraving in volle grond van het niet verbrande stoffelijke overschot op een
begraafplaats;
- uitstrooiing van de assen op de strooiweide van een begraafplaats na crematie;
- begraving van de assen in volle grond binnen een begraafplaats na crematie;
- plaatsing van de assen in een columbariumnis op een begraafplaats na crematie;
- begraving van de assen in het urnenveld na crematie.
Een niet-geconcedeerd graf zal gedurende 20 jaar worden bewaard. Een geconcedeerd graf
zal gedurende 30 jaar worden bewaard. Deze termijnen gelden met ingang van de
overlijdensdatum van de eerste overledene voor een niet-geconcedeerde begraving en vanaf
de datum van goedkeuring van de concessie door het college voor een geconcedeerde
begraving. Eventueel later bijbegraven personen geven nooit aanleiding tot het opnieuw
3

Reglement Begraafplaatsen en lijkbezorging d.d. 27/10/2020
ingaan van deze termijn. Wel wordt bij bijbegraven personen de wettelijke grafrust van 10
jaar gegarandeerd.
Artikel 1.4.3
Een persoon kan maximaal twee maal op dezelfde begraafplaats begraven worden.
Artikel 1.4.4
In een graf in volle grond en een dubbele columbariumnis kunnen, indien technisch mogelijk,
maximaal 4 personen begraven worden.
In een enkele columbariumnis kunnen, indien technisch mogelijk, maximaal 2 personen
begraven worden.
Artikel 1.4.5
Eenieder heeft het recht om, op het graf van een bloedverwant of vriend, uiterlijk binnen het
jaar na de datum van begraving, een grafmonument te plaatsen.
Op het perceel waarin een stoffelijk overschot of asurne begraven werd in geconcedeerde
grond moet binnen het jaar een grafzerk aanwezig zijn volgens de bepalingen in artikel 2.4.3
waarop naam, voornaam en de datum of het jaartal van geboorte en overlijden van de aldaar
begraven personen aangebracht worden.
Artikel 1.4.6
Het onderhoud van de percelen en de grafmonumenten op de gemeentelijke
begraafplaatsen rust op de belanghebbenden. Verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte
van de burgemeester. Die akte blijft een jaar bij het graf en aan de ingang van de
begraafplaatsen aangeplakt. De vaststelling van de verwaarlozing wordt, zo mogelijk,
schriftelijk ter kennis gebracht van de gekende nabestaanden.
Na de termijn en bij niet-herstelling wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de
concessie te beëindigen. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de
bestemming van het grafmonument en over de stoffelijke resten.
Artikel 1.4.7
De begravingen zullen worden uitgevoerd in regelmatige en chronologische volgorde.
Hiervan kan enkel afgeweken worden indien dit ten voordele is van de inrichting van een
begraafplaats, met name om een herbestemming te geven aan lege plaatsen en na een
besluit van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 1.4.8
Begravingen van een niet verbrand stoffelijk overschot in een grafkelder of bovengronds is
niet toegestaan op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Hoofdstuk 5 - Vervoer van stoffelijke overschotten
Hoofdstuk 1 – Algemeen
Artikel 1.5.1
Het vervoer van stoffelijke overschotten gebeurt volgens de betrokken bepalingen van het
decreet, het Besluit van de Vlaamse Regering van 14/05/2004, de omzendbrief en de latere
wijzigingen.
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TITEL 2 – BEGRAAFPLAATSEN
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Artikel 2.1.1
De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van een stoffelijk overschot, het
uitstrooien van de as en het bewaren van de as van personen die:
1) overleden zijn op het grondgebied van de gemeente of er dood zijn aangetroffen
2) buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn, maar:
- in haar bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven zijn;
- de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of
internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijvingen in één van
de bevolkingsregisters van Laakdal;
- er geboren zijn of waarvan de ouders woonachtig waren op het grondgebied
van de gemeente op het ogenblik van de geboorte;
- er voorheen tien jaar waren ingeschreven;
- begunstigde zijn van een recht op begraving in geconcedeerde grond, voor
bewaring van de assen in een geconcedeerde columbariumnis of voor
bewaring van de assen op het urnenveld;
- niet in haar bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven zijn,
maar die wel tot één van de parochies van Laakdal behoren, zijnde Eindhout,
Vorst-Centrum, Vorst-Meerlaar, Veerle of Veerle-Heide.
- mits bijzondere toelating van de burgemeester en bekrachtiging van het
college van burgemeester en schepenen.
3) aan het uitstrooien van de as zijn geen voorwaarden verbonden.
Eveneens mogen de assen van de overledenen die op een andere plaats dan de
begraafplaats bewaard werden, waarvan een einde is gekomen aan de bewaring van de
assen op die andere plaats en die door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor
heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, overgedragen worden aan het
gemeentebestuur. De voorwaarden gesteld in artikel 2.3.10 en 2.3.11 zullen evenwel dienen
gevolgd te worden.
Artikel 2.1.2
Alle andere categorieën van niet-inwoners van de gemeente Laakdal dan hiervoor vermeld
onder artikel 2.1.1, 1) en 2) mogen op de begraafplaats begraven of bewaard worden, mits
het nemen van een concessie en dit overeenkomstig de bepalingen van het betreffende
retributiereglement.
Artikel 2.1.3
Lijkbezorging mag alleen gebeuren op de daarvoor voorziene plaatsen op de gemeentelijke
begraafplaatsen die gelegen zijn te:
- Eindhout, Kerkhofweg, Laakdal, kadastraal sectie A, nrs 58h en 59c;
- Veerle, Makelstraat, Laakdal, kadastraal sectie A, nrs 600 en 601;
- Vorst-Meerlaar, Geelsebaan, Laakdal, kadastraal sectie C, nr 64e;
- Vorst-Centrum, Kerkstraat, Laakdal, kadastraal sectie A, nrs 667, 671, 676b.
Indien technisch mogelijk op de daarvoor voorzien natuurbegraafplaatsen.
Artikel 2.1.4
Iedere gemeentelijke begraafplaats beschikt minimaal over:
- een perceel voor de gewone begravingen van volwassenen;
- een perceel voor de concessiebegravingen;
5

Reglement Begraafplaatsen en lijkbezorging d.d. 27/10/2020
-

een perceel voor het gewoon begraven van foetussen van minder dan zes
maanden, meer dan zes maanden en kinderen tot 12 jaar;
een perceel voor het gewoon begraven van oud-strijders, krijgsgevangenen,
weggevoerden, werkweigeraars;
een columbarium;
een urneveld;
een strooiweide.

Hoofdstuk 2 - Begravingen van (niet verbrande) stoffelijke overschotten
Artikel 2.2.1
Onverminderd de bepalingen van artikel 1.4.1, mogen er ten hoogste twee personen boven
elkaar geplaatst worden mits boven iedere lijkkist of lijkwade minstens een laag grond van
ten minste 30 cm dikte wordt aangebracht.
In niet-geconcedeerde grond kan er enkel bij gelijktijdige begraving boven elkaar begraven
worden.
Boven de bovenste lijkkist of lijkwade bevindt zich een laag grond van ten minste 65 cm.
De begraving kan geschieden in volle grond:
a) een perceel voor de gewone begravingen: deze begravingen zijn kosteloos en
gebeuren in de volle rij naast elkaar, of eventueel, in geval van gelijktijdige
begraving, boven elkaar;
b) een perceel voorbehouden voor concessies: deze begravingen zijn
onderworpen aan een retributie en gebeuren naast en/of boven elkaar;
c) een perceel voorbehouden voor de gewone begraving oud-strijders,
krijgsgevangenen, weggevoerden, werkweigeraars: deze kunnen begraven
worden op een speciaal voor hen voorbehouden erepark indien de overledene
dit als wens heeft uitgedrukt tegenover de gemeenteoverheid, de familie of de
aanverwanten;
d) een perceel voorbehouden voor het gewoon begraven van foetussen van
minder dan zes maanden, meer dan zes maanden en kinderen tot twaalf jaar.
Artikel 2.2.2
De oppervlakte van een graf dient te voldoen aan volgende afmetingen:
- voor overledenen ouder dan 7 jaar: lengte 210 cm – breedte 75 cm;
- voor overledenen jonger dan 7 jaar: lengte 150 cm – breedte 60 cm.
De afstand tussen de lijkkisten of lijkwaden bedraagt minstens 60 cm.
In speciale gevallen kan van deze afmetingen afgeweken worden mits aanvraag en met
toestemming van de burgemeester.

Hoofdstuk 3 - Crematie, begraving, verstrooiing en bewaring van as van gecremeerde
lijken
Artikel 2.3.1
De crematie is onderworpen aan de formaliteiten voorzien bij de wet van 20 juli 1971,
gewijzigd bij het decreet van 16 januari 2004, 10 november 2005 en 18 april 2008, alsook
aan de formaliteiten voorzien bij het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 en 26
mei 2008.
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Artikel 2.3.2
De assen van de gecremeerde personen kan worden uitgestrooid op de strooiweide.
Op de strooiweide is door de gemeente een gedenksteen geplaatst waarop door het
gemeentebestuur de naam, de voornaam en de datum van overlijden van de personen met
een plaatje wordt vastgehecht.
Op de strooiweide wordt een plaats voorzien voor het neerleggen van kronen en bloemen.
Wanneer deze plaats voorzien is, mogen er op de strooiweide zelf geen kronen of bloemen
geplaatst worden, tenzij in een periode van 3 maanden na de uitstrooiing van de as. Deze
worden door de nabestaanden verwijderd voor het verstrijken van deze periode.
De plaatjes op de gedenkstenen kunnen door de gemeentelijke diensten na 20 jaar, volgend
op het jaar van overlijden, verwijderd worden
Artikel 2.3.3
De as van gecremeerde personen wordt in urnen geplaatst die binnen de omheining van de
begraafplaats op tenminste 40 centimeter diepte worden begraven in het perceel van de
gewone begravingen of in het perceel van de concessiebegravingen.
Artikel 2.3.4
Er is een perceel voor een columbarium voorzien. Het columbarium met gesloten nissen is
beschikbaar voor het bewaren van asurnen met of zonder concessie.
Artikel 2.3.5
De asurnen mogen de volgende maximum afmetingen niet overschrijden:
- hoogte: 22 cm
- doormeter bodem: 15 cm
- doormeter breedste deel: 20 cm
De asurnen dienen vervaardigd te worden uit materialen die uit het oogpunt van hygiëne en
stabiliteit verantwoord zijn.
Artikel 2.3.6
Nadat de asurn in de columbariumnis is geplaatst wordt de nis door de zorgen van de
gemeente of een aangestelde derde gesloten met een vlakke afsluitplaat in natuursteen.
De afsluitplaat heeft volgende afmetingen:
Voor de columbaria in Veerle en Vorst-Centrum en deze in Eindhout en Vorst-Meerlaar
geplaatst voor 2018:
- voor een enkele nis: 34 cm breed x 30 cm hoog x 2 cm dik
- voor een dubbele nis:74 cm breed x 30 cm hoog x 2 cm dik
Een enkele nis in deze columbaria biedt niet steeds ruimte aan twee asurnen, een dubele nis
biedt niet steeds ruimte aan vier asurnen. Indien het gewenst is meerdere urnen in deze nis
te plaatsen, dient hier bij de keuze van urnen rekening mee gehouden te worden naar
afmeting.
Voor de columbaria te vinden op begraafplaats te Eindhout en Vorst-Meerlaar, geplaatst na
2018:
- Voor een enkele nis: 26,1 cm breed x 39,5 cm hoog x 2 cm dik
- Voor een dubbele nis: 42,5 cm breed x 39,5 cm hoog x 2 cm dik
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Op deze afsluitplaat mag worden vermeld en aangebracht zonder storende elementen te
bevatten:
- naam en voornaam
- burgerlijke stand
- geboortedatum
- overlijdensdatum
- foto van de overledene
- bloemenhouder (deze moet binnen het volume van 6X12X6cm blijven).
Artikel 2.3.7
Er is een perceel voorzien voor het plaatsen van urnen in volle grond. Het urneveld is
beschikbaar voor het bewaren van asurnen met of zonder concessie.
Artikel 2.3.8
Nadat de asurn in het urnenveld is geplaatst, wordt het urnegraf door de zorgen van de
gemeente of een aangestelde derde gesloten met een vlakke afsluitplaat in natuursteen.
De afsluitplaat heeft volgende afmetingen: 60 cm x 60 cm x 5 cm dikte.
Op deze afsluitplaat mag worden vermeld en aangebracht:
- naam en voornaam
- burgerlijke stand
- geboortedatum
- overlijdensdatum
- foto van de overledene
Artikel 2.3.9
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan schriftelijke bepaling door
de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek van zowel de echtgenoot of van diegene
met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de
eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd,
kunnen de assen van gecremeerde personen
1. uitgestrooid worden op een andere plaats dan de begraafplaats
2. begraven worden op een andere plaats dan de begraafplaats
3. in een urne ter beschikking gesteld worden aan de nabestaanden om te worden
bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats.
De ontgraving van de urne zal gebeuren volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4.1.2 tot
en met 4.1.5.
Artikel 2.3.10
Indien er een einde komt aan de bewaring van de assen op een andere plaats dan de
begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of
zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats (of indien
technisch mogelijk naar een natuurbegraafplaats) gebracht om er in een urneveld of volle
grond begraven, in een columbarium bijgezet of op de strooiweide uitgestrooid te worden
ofwel op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid te
worden.
Artikel 2.3.11
De gemeenteraad stelt de kosten vast die verbonden zijn aan het verwijderen van de asurne
uit een (urne)graf of een columbariumnis. Twee jaar na deze verwijdering vervalt de
eventuele concessie zonder dat deze aanleiding kan geven tot een terugbetaling van de
betaalde concessieprijs.
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Hoofdstuk 4 - Grafzerken (soorten en afmetingen)
Artikel 2.4.1
Om de conformiteit met het reglement na te kunnen gaan, dienen de steenkappers
voorafgaandelijk aan de plaatsing op de kerkhoven van de grafzerk, hun ontwerp ter
goedkeuring voor te leggen aan het gemeentebestuur. Pas na het fiat van het
gemeentebestuur kan de betrokken grafzerk geplaatst worden.
In ieder geval dient de achterlijn van de reeds geplaatste monumenten gevolgd te worden.
Artikel 2.4.2
Voor de gewone begravingen in niet-geconcedeerde grond zijn enkel grafzerken toegelaten
die voldoen aan de volgende voorwaarden en afmetingen:
a) vervaardigd in natuursteen naar keuze
b) afmetingen:
- bevestigingsplaat:
breedte 120 cm, diepte 70 cm, dikte 3 cm
- voetstuk:
breedte 60 cm, diepte 20 cm, dikte 10 cm
- opstaande steen:
hoogte tussen 70 en 80 cm, breedte tussen 50 en 60
cm, dikte tussen 8 en 10 cm
Artikel 2.4.3
Voor de begravingen in geconcedeerde grond zijn enkel grafzerken toegelaten die voldoen
aan de volgende voorwaarden en afmetingen:
a) vervaardigd in natuursteen naar keuze
b) afmetingen voor een enkele grafzerk:
- bevestigingsplaat:
breedte 120 cm, diepte 70 cm, dikte 3 cm
- voetstuk:
breedte 60 cm, diepte 20 cm, dikte 10 cm
- opstaande steen:
hoogte tussen 70 en 80 cm, breedte tussen 50 en 60
cm, dikte tussen 8 en 10 cm
c) afmetingen voor een dubbele grafzerk:
- bevestigingsplaat:
breedte 200 cm, diepte 70 cm, dikte 3 cm
- voetstuk:
breedte 140 cm, diepte 20 cm, dikte 10 cm
- opstaande steen:
hoogte tussen 70 en 80 cm, breedte tussen 130 en 140
cm, dikte tussen 8 en 10 cm
Artikel 2.4.4
Voor de begravingen van foetussen van minder en meer dan zes maanden en kinderen op
het kinderperk zijn enkel grafzerken toegelaten die voldoen aan de volgende voorwaarden
en afmetingen:
a) vervaardigd in natuursteen naar keuze
b) afmetingen:
- voetstuk: breedte tussen 50 en 60 cm, diepte tussen 15 en 20 cm, dikte
10 cm
- opstaande steen: hoogte tussen 50 en 60 cm, breedte tussen 40 en 50
cm, dikte tussen 8 en 10 cm
Artikel 2.4.5
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Een opstaande steen op het ereperk, een afsluitplaat voor een columbariumnis of een
afsluitplaat voor een urnegraf in natuursteen wordt ambtshalve geplaatst voor de overleden
oud-strijders, krijgsgevangenen, weggevoerden en werkweigeraars mits aanvraag van de
nabestaanden en bij begraving op het hiervoor voorzien perceel.
Artikel 2.4.6
Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van de gemeentelijke
reglementering moeten verwijderd worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst
werden.
De betrokkene(n), indien gekend, zullen hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld.
Wanneer geen opdrachtgevers gekend zijn, zal een bericht worden bekendgemaakt,
gedurende 6 maanden, aan de ingang van de begraafplaats en aan het verkeerd geplaatst
grafmonument.
Bij gebrek aan herstel, binnen een periode van 6 maanden na de schriftelijke kennisgeving of
bekendmaking, zal de verwijdering van het grafmonument in opdracht van het
gemeentebestuur plaatsvinden.
De kosten van de verwijdering en de eventuele kosten van beschadiging bij de
uitvoeringswerken, zullen ten laste worden gelegd van de gekende opdrachtgever(s) en/of
van de concessiehouder.

Hoofdstuk 5 - Beplantingswerken, ornamenten, onderhoud der grafzerken
Artikel 2.5.1
Rond de grafzerken mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Bijkomende
constructies aan de grafzerken zijn niet toegelaten. De grafzerken mogen niet worden
afgedekt met materialen die gemakkelijk op de wegen, op de naburige grafzerken of op het
gazon kunnen terechtkomen (grind, kiezel, steenslag…).
Kleine plantjes met een maximale hoogte van 50 centimeter en zonder diepgaand
wortelgestel mogen aangeplant worden binnen de voorziene afmetingen maar nooit voor,
achter of naast de grafzerk.
De plantjes mogen de naburige grafzerken niet overgroeien. Hoogstammige bomen of
coniferen zijn verboden. Kronen uit natuurlijke bloemen, bloemen en planten moeten
weggenomen worden van zodra zij niet meer fris zijn.
Bij in gebreke blijven zal de verwijdering ambtshalve gebeuren.
Artikel 2.5.2
Er wordt toegelaten op de grafzerk te plaatsen:
a) Periode na begraving:
- kronen van natuurbloemen: deze worden na verwelking door de familie of
ambtshalve door de gemeentediensten weggenomen;
- kronen van kunstbloemen: deze worden na drie maanden door de familie
of ambtshalve door de gemeentediensten weggenomen.
In ieder geval dient de familie drie maanden na het overlijden alle bloemen, ornamenten en
andere voorwerpen op het horizontale gedeelte voor het graf te verwijderen.
b) Allerheiligenperiode:
- van 15 oktober tot 1 december mag de grafzerk benut worden voor de traditionele
Allerheiligenattributen;
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het weghalen gebeurt door de familie van de overledene, na 1 december zal dit
ambtshalve gebeuren.

Artikel 2.5.3
De gemeente staat in voor het bewaken en het onderhoud der begraafplaatsen.
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de grafzerken geplaatste
voorwerpen.
De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen of beschadigingen welke
op de begraafplaatsen ten nadele van de nabestaanden zouden gepleegd worden aan de
grafzerken, erop aangebrachte gedenktekens of beplantingen…
Artikel 2.5.4
De grafzerken, evenals de grond voor vergunning zullen steeds in een onberispelijke staat
van onderhoud en reinheid gehouden worden. Elke grafzerk die dreigt in puin te vallen of
vervallen is, moet door de betrokken familie hersteld worden. In geval van dringende
noodzakelijkheid kan de burgemeester ambtshalve dergelijke grafzerken doen wegnemen
zonder verhaal of aanspraak op vergoeding. De dringende noodzaak zal worden vastgesteld
in een akte, opgemaakt door de burgemeester, die wordt aangeplakt aan het graf en aan de
ingang van de begraafplaats en zal verstuurd worden aan de concessiehouder. Het college
van burgemeester en schepenen wordt tijdens de eerstvolgende zitting van het optreden van
de burgemeester op de hoogte gesteld.
Artikel 2.5.5
Het verwijderen van individuele grafzerken (zonder verwijdering van stoffelijke resten) kan na
toestemming van de burgemeester gebeuren ofwel door de aanvragers zelf ofwel door de
gemeentediensten.
De verwijdering kan echter wel enkel gebeuren onder volgende voorwaarden:
1)
De toestemming wordt gegeven door de burgemeester.
2)
De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend.
3)
Als de aanvraag om verwijdering van een grafzerk uitgaat van één naaste
verwante (erfgenaam) kan de verwijdering door onze technische dienst pas
gebeuren nadat er gedurende 1 jaar een passend bericht heeft uitgehangen
aan de desbetreffende grafzerk en aan elke ingang van de begraafplaats. De
grafzerken zullen dan door onze technische dienst verwijderd worden.
4)
In beide gevallen zal er, indien de verwijdering gebeurt door de
gemeentediensten, steeds een retributie worden aangerekend conform het
reglement tot terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden.
Artikel 2.5.6
De grafzerken zullen zodanig opgericht en onderhouden worden zodat zij noch de veiligheid
van doorgang noch de rechten van de nabestaanden van aanpalende grafzerken kunnen
schaden.
Artikel 2.5.7
Het is verboden afval of vuilnis in de perken, wegen of op grafzerken achter te laten of ze ter
plaatse onder te delven.
Artikel 2.5.8
Op de columbariummuur mogen geen planten of ornamenten worden aangebracht. Planten
of ornamenten mogen op de grond voor de columbariummuur enkel worden aangebracht op
de daarvoor voorziene ruimte.
Alle planten of ornamenten, die bevestigd worden aan de afdekplaat van een
columbariumnis, mogen de binnenmaat van de afdekplaat niet overschrijden.
Onterecht aangebrachte planten of ornamenten worden door de gemeentediensten
ambtshalve verwijderd.
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Artikel 2.5.9
Planten of ornamenten, mogen enkel geplaatst worden op de afdekplaat van de urnekelder.
Zij mogen de grootte van de afdekplaat niet overschrijden.
Onterecht aangebrachte planten of ornamenten worden door de gemeentediensten
ambtshalve verwijderd.

Hoofdstuk 6 – Ontruiming van een begraafplaats
Artikel 2.6.1
Ontruiming van de begraafplaats houdt in dat de gemeente een (deel van) de begraafplaats
wenst te ontruimen met als doel dit stuk grond te blijven gebruiken voor nieuwe begravingen
(nu of eventueel later).
Artikel 2.6.2
De gemeenteraad neemt de beslissing tot ontruiming waarbij tevens wordt beslist dat de
grafzerken mogen worden weggenomen binnen de termijn die door het college van
burgemeester en schepenen wordt bepaald.
Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot vaststelling van deze
termijn.
De gemeenteraad beslist tevens welke bestemming moet gegeven worden aan resten die
aangetroffen worden binnen de omheining van de begraafplaats.
Vooraleer er effectief tot herbegraving wordt overgegaan, worden de ontruimde percelen van
alle zichtbare stoffelijke resten ontdaan.
Artikel 2.6.3
Het graf of de graven mogen enkel verwijderd worden nadat gedurende een jaar een
minimaal een afschrift van de beslissingen waarvan sprake in artikel 2.6.2, eerste lid, werd
uitgehangen aan zowel het graf en/of in de nabijheid van het te ontruimen perceel als aan de
ingang van de begraafplaats.
Artikel 2.6.4
De belanghebbenden zullen, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking bedoeld in
de vorige alinea, beschikken over een termijn van 1 jaar om de graftekens weg te nemen.
Na die termijn worden zij van ambtswege eigendom van de gemeente en worden ze
verwijderd. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van
deze materialen.
Artikel 2.6.5
Voor de ruiming van een niet-geconcedeerd perceel wordt een draaiboek opgemaakt.

Hoofdstuk 7 – Sluiting en herbestemming van de begraafplaats
Artikel 2.7.1
Bij sluiting van de begraafplaats gaat het om een definitieve sluiting, zal het perceel niet
meer als begraafplaats worden gebruikt en kan er eventueel een herbestemming aan
gegeven worden.
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Artikel 2.7.2
De gemeenteraad neemt de beslissing tot sluiting van de begraafplaats en bepaalt de datum
waarop niet langer meer mag begraven worden. Een afschrift van deze beslissing wordt tot
de definitieve ontruiming van de begraafplaats aan de ingang ervan uitgehangen.
Artikel 2.7.3
Van de oude begraafplaats mag gedurende tien jaar na de laatste begraving geen gebruik
meer worden gemaakt en ze wordt in de staat gelaten waarin ze zich bevindt.
Na verloop van de in het eerste lid bepaalde tijd of ten minste tien jaar na de laatste
begraving waarbij de inschrijving in het begrafenisregister als bewijs geldt, kan de
gemeenteraad beslissen een andere bestemming te geven aan de oude begraafplaats.
Als na de sluiting van de begraafplaats een andere bestemming dan parkgebied aan het
terrein wordt gegeven, moet het terrein ontdaan worden van alle stoffelijke resten.

TITEL 3 - CONCESSIES
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Artikel 3.1.1
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om concessies te verlenen
conform de modaliteiten van het huishoudelijk reglement.
Artikel 3.1.2
Zolang de omvang van de begraafplaats dit mogelijk maakt, worden concessies verleend
voor het begraven van stoffelijke overschotten en asurnen en voor het bijzetten van
personen, volgens de tarieven opgenomen in het gemeentelijk retributiereglement.
Concessies worden toegestaan voor maximum 4 personen per perceel en dit voor een
periode van 30 jaar per perceel.
Artikel 3.1.3
Een concessie kan enkel aangevraagd en verleend worden bij het overlijden van de eerste
begunstigde.
Artikel 3.1.4
De concessietermijn van 30 jaar gaat in vanaf de datum van toekenning van de concessie
door het college van burgemeester en schepenen. Naar aanleiding van een bijbegraving
wordt de termijn van de concessie ambtshalve hernieuwd tot de eerstvolgende vervaldatum,
toegekend voor dit perceel.
Artikel 3.1.5
De concessies worden op het ogenblik van het eerste overlijden nominatief toegewezen. De
nominatief toegekende concessies kunnen enkel door de concessiehouder of zijn
erfgenamen schriftelijk gewijzigd worden. De wijzigingen kunnen slecht gedaan worden ten
aanzien van het aantal voorbehouden plaatsen.
Artikel 3.1.6
Er kunnen geen concessies verleend worden vóór het overlijden, behoudens in het kader
van een meervoudige concessie, waarbij de toegewezen plaats onmiddellijk benut wordt
voor een persoon en de tweede, derde of vierde voorbehouden wordt aan:
- de overlevende echtgeno(o)te van de overledene;
- de persoon die met de overledene een feitelijk gezin vormt;
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de bloed- of aanverwanten eerste en tweede graad van de overledene;
evenals voor allen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe
bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Artikel 3.1.7
De concessies op de kinderbegraafplaats en de begraafplaats voor overleden oud-strijders,
krijgsgevangenen, weggevoerden en werkweigeraars worden gratis en nominatief toegekend
voor een termijn van 30 jaar, die aanvangt op de datum van toekenning van de concessie
door het college van burgemeester en schepenen. Op schriftelijk verzoek en voor het
verstrijken van de oorspronkelijk toegekende concessietermijn, kan de concessie gratis
hernieuwd worden voor een termijn van 30 jaar, die aanvangt op de datum van de
toekenning van de verlening door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3.1.8
Een concessieaanvraag mag worden ingediend in naam van een derde en van diens familie.
De aanvrager, in dit geval de begrafenisondernemer of een andere derde, heeft echter niet
het recht gebruik te maken van die concessie daar hij niet verwant is of geen feitelijk gezin
vormde met degene voor wie de aanvraag werd gedaan.
Artikel 3.1.9
In éénzelfde concessie mogen slechts twee personen begraven worden, behoudens de
gevallen in toepassing artikel 3.1.7.
Het maximum aantal begravingen per concessie blijft steeds beperkt tot 4 personen, indien
technisch mogelijk.
Artikel 3.1.10
Voor bijbegraving in een concessiegraf, onder of naast elkaar, dient de dekplaat door de
zorgen van de concessiehouder te worden verwijderd en teruggeplaatst te worden.
Bij begraving onder elkaar zal de eerste begraving geschieden op een diepte van ten minste
150 cm zodat de bepalingen van artikel 2.2.1 en 2.2.2 kunnen worden gerespecteerd bij een
volgende begraving.
Artikel 3.1.11
Een verleende concessie geeft geen eigendomsrecht maar enkel een recht van genot en
gebruik van de grond, columbariumnis of urnekelder.
Artikel 3.1.12
De verleende concessie kan door een begunstigde slechts overgedragen worden aan een
derde na aanvraag op de dienst burger- en welzijnszaken en deze aanvraag moet
goedgekeurd worden door het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van
Burgemeester en Schepenen beslist autonoom over deze aanvraag.
Artikel 3.1.13
De verleende concessie verbindt de aanvrager ertoe zich te schikken naar de bepalingen
van dit reglement en naar de wijzigingen die er later aan kunnen worden aangebracht.
Artikel 3.1.14
De concessies worden verleend onder de in het retributiereglement bepaalde voorwaarden,
zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag.
De beslissing waarbij de concessie wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.
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Hoofdstuk 2 - Hernieuwingen van concessies
Artikel 3.2.1
De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 3.2.2
De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in het
retributiereglement, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.
De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.
Artikel 3.2.3
De op basis van de vroegere reglementering toegestane grafkelders, de columbariumnissen,
de urnekelders evenals de grafzerken, moeten gedurende de hele concessieperiode
behouden blijven.
Artikel 3.2.4
De aanvraag tot de concessiehernieuwing kan geweigerd worden als blijkt dat op het
moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is.
Artikel 3.2.5
De voorafgaande schikkingen omtrent de duur en de hernieuwing van de concessies doen
geen afbreuk aan het recht op kosteloze hernieuwing van de reeds eerder toegekende
eeuwigdurende concessies.
Artikel 3.2.6
Minstens een jaar voor het verstrijken van de (hernieuwde) concessie, maakt de
burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een
aanvraag om hernieuwing bij hem moet toekomen.
Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij of in de nabijheid van het graf als
aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Op schriftelijk verzoek en voor het
verstrijken van de toegekende concessietermijn kan de concessie hernieuwd worden met
een periode van 30 jaar, te rekenen vanaf de datum van de toekenning door het college van
burgemeester en schepenen.
Indien er geen aanvraag voor een hernieuwing wordt gedaan, vervalt de concessie.
Artikel 3.2.7
De concessie kan op uitdrukkelijke aanvraag voor een nieuwe periode worden hernieuwd
naar aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de concessie. Indien er om verzocht wordt voor
het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn een aanvang vanaf
elke nieuwe bijzetting in de concessie.
Artikel 3.2.8
Indien er van de mogelijkheid van hernieuwing van de concessie bij een bijzetting geen
gebruik wordt gemaakt én indien de laatste begraving in de concessie zich voordoet minder
dan tien jaar voor het verstrijken van de concessie, dan moet het graf gedurende een termijn
van minimaal tien jaar behouden blijven.
Artikel 3.2.9
Indien er geen aanvraag om hernieuwing is ingediend voor het vervallen van de concessie,
vervalt de concessie. Een aanvraag tot hernieuwing van de concessie kan niet meer
ingediend worden na het verstrijken van de termijn van de oorspronkelijke concessie of de
hernieuwingen ervan.
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Hoofdstuk 3 - Beëindiging van de concessie
Artikel 3.3.1
De geconcedeerde graven moeten onderhouden worden.
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend
onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te
beëindigen bij toepassing van een procedure van verwaarlozing. De verwaarlozing wordt
geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. 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, maakt het college van burgemeester
en schepenen een einde aan de concessie.
Artikel 3.3.2
De concessie kan teruggenomen worden indien het openbaar belang of de
dienstnoodwendigheid dit vereist. De familie wordt voorafgaandelijk en schriftelijk hiervan
verwittigd.
De stoffelijke resten worden verplaatst naar een gelijksoortige concessie voor de resterende
duur. Alle kosten die voortvloeien uit deze verplaatsing zijn ten laste van de gemeente.
Artikel 3.3.3
Ingeval een begraafplaats wordt ontruimd of gesloten moet voor de geconcedeerde graven,
columbariumnissen of urnekelders op de bestaande of nieuwe begraafplaats een perceel,
columbariumnis of urnekelder van dezelfde grootte worden voorbehouden als enige
belanghebbende daartoe een aanvraag indient mits de (hernieuwde) concessietermijn nog
niet is afgelopen.
De concessiehouders kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.
De kosten voor de overbrenging van de stoffelijke resten zijn ten laste van de gemeente.
De kosten voor de overbrenging van de grafzerken zijn ten laste van de gemeente.
Grafkelders worden niet herbouwd.
Artikel 3.3.4
Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn nabestaanden wordt het college van
burgemeester en schepenen gemachtigd een graf terugnemen wanneer dit ongebruikt is
gebleven of wanneer het ongebruikt geworden is ingevolge overbrenging van de stoffelijke
resten.
Bij beëindiging op verzoek kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch gedeeltelijk
teruggevorderd worden.
Artikel 3.3.5
Wanneer een grafconcessie om welke reden ook een einde neemt, worden de niet
weggenomen grafzerken en de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken
van twee jaar eigendom van de gemeente.
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Artikel 3.3.6
Als een concessie van gecremeerde stoffelijke overschotten om welke reden dan ook een
einde neemt, kan de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats op de
begraafplaats.
Artikel 3.3.7
Bezwaren tegen de aanvraag voor voortijdige beëindiging moeten schriftelijk ingediend
worden bij het college van burgemeester en schepenen binnen de termijn vermeld in het
schrijven van het college van burgemeester en schepenen.

TITEL 4 - ONTGRAVINGEN
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Artikel 4.1.1
Onverminderd de bepalingen van artikel 2.3.9 mogen geen ontgravingen worden verricht
behoudens volgende uitzonderingen:
- Ontgravingen bevolen door de rechterlijke overheid
- Ontgravingen omwille van ernstige redenen en dit met toestemming van de burgemeester.
Artikel 4.1.2
De aanvraag tot ontgraving gebeurt op gezamenlijk schriftelijk verzoek van
zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als
van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige
gaat, op verzoek van de ouders of voogd en dient te worden gericht aan de burgemeester.
Onverminderd het recht van het college van burgemeester en schepenen in de toelating
bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden
nageleefd:
a) dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden, worden in overleg met de
grafmaker vastgelegd;
b) de grafzerk, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen
van het graf kunnen bemoeilijken of beletten, moeten worden verwijderd
vooraleer tot de opgraving wordt overgegaan. Dit gebeurt door de naaste
familie of door de gemeente op kosten van de familie;
c) het openleggen van het graf, het lichten van de kist of asurne uit het graf en
het, in het geval van een kist, vullen van de kuil geschiedt door de grafmaker;
d) alle kosten zijn ten laste van de aanvragers en worden vastgelegd in een
belastingreglement.
Artikel 4.1.3
Onverminderd de bepalingen van het besluit Vlaamse Regering 14/05/2004 zal tot
ontgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en een beëdigd agent
door de burgemeester aangesteld die er tevens verslag/proces verbaal van zal opmaken.
De burgemeester kan de vernieuwing van de kist voorschrijven indien hij zulks nodig acht en
hij kan elke andere maatregel nemen die van aard is de welvoeglijkheid en de openbare
gezondheid te beschermen, zulks op kosten van de aanvrager.
Artikel 4.1.4
Alle maatregelen voorgeschreven door de wettelijke reglementering en de
Gezondheidsinspectie dienen in acht te worden genomen.
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Tijdens de opgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd.
Artikel 4.1.5
Indien het op te graven stoffelijk overschot naar een andere begraafplaats op het
grondgebied, naar dit van een andere gemeente, naar een ander gewest of naar het
buitenland moet vervoerd worden, wordt er gehandeld volgens de bepalingen van het
decreet, het besluit Vlaamse Regering van 14/05/2004 en andere decreten, wetten en
verdragen die deze aangelegenheid regelen.

TITEL 5 - ORDEMAATREGELEN

Hoofdstuk 1 – Algemeen
Artikel 5.1.1
De gemeente handhaaft de orde en openbare veiligheid op de begraafplaatsen.
Artikel 5.1.2
De begraafplaats is toegankelijk vanaf 8 u. 's morgens tot:
- 18 uur van 1 oktober tot 31 maart
- 21 uur van 1 april tot 30 september
Artikel 5.1.3
Het is verboden:
- zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de vastgestelde openingstijden;
- de grasperken en de beplantingen der begraafplaatsen te betreden of deze
grasperken en beplantingen op welke wijze ook te beschadigen;
- de grafzerken en alle huldigings- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te
beschadigen;
- binnen de omheining der begraafplaatsen afval achter te laten met uitzondering van
afval uitsluitend voortvloeiend uit het onderhoud en versiering van de graven. Dit
afval moet gedeponeerd worden op de daartoe aangewezen plaatsen;
- op de begraafplaatsen en in de onmiddellijke omgeving ervan zich te gedragen op
een wijze die niet met de ernst en met de stilte der plaats en de eerbied verschuldigd
aan de doden overeenstemt;
- met voertuigen de begraafplaats te betreden, behalve voor begrafenisondernemers,
houders van een invalidenkaart of tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe toelating
verkregen is van de gemeente;
- op grafzerken, monumenten of afsluitingen te klauteren;
- op de begraafplaats aanwezig te zijn in staat van dronkenschap;
- vergezellende honden of andere huisdieren te laten loslopen op de begraafplaatsen.
De honden moeten aan een leiband die niet langer mag zijn dan anderhalve meter ;
- kinderen zonder toezicht te laten lopen of te laten spelen
- betogingen te organiseren op de begraafplaats die vreemd zijn aan de gewone dienst
van de begraafplaats
- op de muren en poorten van de begraafplaatsen, reclame, aanplakkingen,
opschriften of voorwerpen aan te brengen, die niet voorzien is in de reglementering
op de begraafplaatsen.
Artikel 5.1.4
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Onverminderd mogelijke rechtsgevolgen wordt iedereen die zich niet gedraagt met eerbied
voor de doden of inbreuk pleegt op dit reglement, onmiddellijk buiten de begraafplaats gezet
door de bevoegde politieambtenaren.
Artikel 5.1.5
Bij niet-naleving van de artikelen 2.4.2 tem 2.4.4 wordt (worden) de nabestaande(n) hiervan,
per aangetekende brief in kennis gesteld en verzocht de nodige aanpassingen uit te voeren.
Indien binnen de 6 maanden na de schriftelijke ingebrekestelling niet wordt overgegaan tot
aanpassingen laat de gemeente van ambtswege de maatregelen uitvoeren die de overtreder
verzuimt, zonder verdere verwittiging en op kosten van de overtreder.
De kosten die zullen worden aangerekend zullen worden berekend conform het reglement
tot terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden.
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