
Biilaqe 3

Huishoudeliik reo lement *b raafolaatsen en liikbezoro tn d

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel l. de gemeentelijke begraafplaatsen
De gemeente beschikt over 7 begraafplaatsen:

¡ Anzegem St.Jan - centrum
o Anzegem St. Theresia - Heirweg
. Anzegem St. Mattheus - Gijzelbrechtegem
r Anzegem St. Antonius - lngooigem
o Anzegem St. Pieter - Kaster
o Anzegem St. Arnoldus - Tiegem
¡ Anzegem St. Stefanus - Vichte

Artikel 2-wijze van begraven
ledere begraafplaats beschikt over verschillende perken voor:

. Begraving van niet-gecremeerde lijken in volle grond

. Begraving van niet-gecremeerde lijken in volle grond met concessie

. Begraving van niet-gecremeerde lijken in grafkelder met concessie

. Asverstrooiing
o Columbariumnis met of zonder concessie
. Begraving van asurnen in volle grond
. Begraving van asurnen in volle grond in een urnenkelder met concessie
. Kinderbegraafplaats

Artikel 3- wie kan worden begraven
Elkeen kan onder bepaalde voorwaarden een laatste rustplaats krijgen op de gemeentelijke
begraafplaatsen.

a) Gerechtiqden op een kosteloze beqraving
o p€rsorên welke op datum van overlijden ingeschreven zijn in het bevolkíngs-, vreemdelingen-

of wachtregister van de gemeente Anzegem
. Personen die effectief in de gemeente wonen maar krachtens wettelijke bepalingen of

internationale overeenkomsten niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de
gemeente Anzegem.

b) Gerechtioden oo een qraf-. columbarium-,urnenveldconcessie
1. Eígen inwoners of gelijkgestelden (gewoon tarief)

¡ Personen welke op datum van overlijden ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen-
of wachtregister van de gemeente Anzegem ongeacht waar het overlijden heeft
plaatsgevonden

o Personen die begunstigde zijn van een recht op begraving of bijzetting in een concessie
¡ Personen die de gemeente hebben verlaten om in een woonzorgcentrum hun intrek te nemen

of bij verwanten tot en met de 2du graad te gaan inwonen om reden van ouderdom of ziekte en
die voorheen ingeschreven waren in één van de bevolkingsregisters van Anzegem gedurende
minstens 25 jaar.

o Personen die de gemeente minder dan 2 jaar hebben verlaten na er gedurende minstens 20
jaar ononderbroken te hebben gewoond

o Levenloze foetussen of doodgeboren kinderen van wie 1 van de ouders ingeschreven is in het
bevolkingsregister van onze gemeente

De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.
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2. Anderen (verhoogd tarief)
Elke andere persoon op voorwaarde dat wordt ingestemd met een concessie waarvan het
retributiebedrag wordt vastgesteld aan het "verhoogd tarief'.

Artikel 4- aangifte van overlijden, toelating tot begraven en crematie
Wanneer een persoon overlijdt of dood wordt aangetroffen op het grondgebied van de gemeente dient
het overlijden zo snel mogelijk te worden aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het overlijden wordt door de ambtenaar vastgesteld op basis van een attest afgeleverd door de
geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld.
Diegene die voor de begraving instaat, regelt met de ambtenaar van de burgerlijke stand de
formaliteiten betreffende de begrafen is.
lndien nabestaanden niet ðe nodige schikkingen treffen voor de begrafenis neemt het
gemeentebestuur dit op zich en worden de kosten verhaald op de nalatenschap, met uitzondering van
artikel 32 (lijkbezorging van behoeftigen).

De begrafenis heeft plaats uiterlijk op de 7du dag na het overlijden (de dag van het overlijden
inbegrepen). Valt de zevende dag op een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt deze termijn
verlengd tot de volgende werkdag. Op gemotiveerd verzoek en enkel in uitzonderlijke gevallen kan de
ambtenaar van de burgerlijke stand afwijkingen toestaan.

Artikel 5
Begravingen, bijzettingen en bezorgen van de as kunnen op volgende tijdstippen
Op werkdagen: van 9u tot 15u (voor asurne tot 16u)
Op zaterdagen van 9u tot 13u30

Er vinden geen begravingen of bijzettingen plaats op zondagen en op volgende reglementaire
verlofdagen:1en2januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11juli,21 iuli,
15 augustus , 1 en 2 november, 1 1 november,23 en 26 december.

Er moet vooraf een toelating tot begraven bekomen zijn van het gemeentebestuur.

Er mag op de begraafplaats niet meer dan één begrafenis plaatsvinden op hetzelfde tijdstip. lndien er
toch meer dan één zou zijn, is de volgorde van aankomst op de begraafplaats bepalend.

Voor de plaats en het tijdstip moeten de betrokkenen zich voegen naar de beslissingen van de
burgemeester of zijn gemachtigde.

HOOFDSTUK 2. NIET NCEDEERDE PERCELEN

Artikel 6- bestemminq
Bij niet geconcedeerde gronden wordt een afzonderlijk perk voorzien voor de begraving van niet
gecremeerde lijken. Op deze perken gebeurt de begrafenis in volgorde van aankomst op het kerkhof.

Artikel 7- aantal per perceel/nis
¡ Per niet geconcedeerd perceel mag slechts 1 overledene begraven worden tenzij in

uitzonderlijke gevallen bij gelijktijdige begraving.
. Per niet geconcedeerd perceel mag slechts I asurne geplaatst worden, behalve in het geval

van een gelijktijdige asbijzetting.

ArtikelS
De gemeente voorziet in een uniforme dekplaat (gratis)

Artikel 9- duurtiid
Een niet-geconcedeerd graf blijft 10 jaar gratis bestaan ( 50 jaar als het gaat om kinderen jonger dan
12 jaar, op voorwaarde dat het kind op de kinderbegraafplaats ligt).
Na het verstrijken van deze periode kan deze termijn niet meer worden verlengd. Wenst men het graf
te behouden dan moet er overgegaan worden tot ontgraving en herbegraving met concessie. Alle
kosten die hiermee gepaard gaan, zijn ten laste van de aanvrager.
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Artikel l0- ontruimins
Wanneer niet-geconcedeerde gronden moeten worden ontruimd, zal een afschrift van de beslissing
tot ontruiming 1 jaar voor het vervallen van de termijn bekendgemaakt worden

- Aan het betrokken graf
- Aan de ingang van de begraafplaats

ln het gemeentelijk informatieblad verschijnt een artikel betreffende de ontruiming van de niet-
geconcedeerde percelen.
De belanghebbenden beschikken vanaf de datum van bekendmaking over 1 jaar om de graftekens
weg te nemen. Na die termijn worden ze eigendom van de gemeente en van ambtswege verwijderd.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze materialen.
De stoffelijke resten blijven ín het graf rusten tot bij definitieve of gedeeltelijke ontruiming van de
begraafplaats.
Bij de ontruiming van de niet-geconcedeerde urnenkelders en nissen wordt de as uitgestrooid op de
strooiweide van de begraafplaats.

Voor de ruiming van een begraafplaats of een deel ervan moet een draaiboek worden opgemaakt.
Hierin worden minstens opgenomen: de werkzaamheden, de richtlijnen opgenomen ter bescherming
van het uitvoerend personeel en de werkwijze bij en de bestemming van mogelijk overblijvende
onverteerde resten alsook de bestemming van mogelijk aangetroffen waardevolle voorwerpen.

Artikel ll- retro-actieve thuisbewarinq
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een asurne afkomstig uit een (niet) geconcedeerd
perceel of nis, bij toepassing van artikel 24 en 24 bis van het decreet op begraafplaatsen en de
lijkbezorging, moet schriftelijk worden ingediend door de overlevende echtgeno(o)t(e) of
samenlevende partner en bloedverwanten eerste graad bij het college van burgemeester en
schepenen.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan ingediend worden tot zolang de procedure van
ontruiming loopt.
ln de aanvraag wordt de plaats van bewaring of verstrooiing opgenomen. Dergelijke aanvraag kan
slechts 1 maalworden ingediend.
Wat betreft de modaliteiten van de opgraving is het huishoudelijk en politiereglement van toepassing.
lndien men de thuisbewaring wil beëindigen kan de as van de overledene uitgestrooid worden op de
strooiweide van één van de gemeentelijke begraafplaatsen of kan de asurne bijgezet worden of
begraven in een concessie op één van de gemeentelijke begraafplaatsen.

HOOFDSTUK 3. CONCESSIES

Artikel 12- duur en aard van de concessie
Een concessie aangegaan vanaf 11012017 wordt in principe verleend voor een periode van 30 jaar per
persoon en dit voor ofwel:
A,/ een grafconcessie in volle grond of kelder
B/ een urnenveldconcessie
C/ colum bariumconcessie

Artikel 13- Tarieven
De tarieven worden bepaald in het gemeentelijk tarievenreglement betreffende de gemeentelijke
begraafplaatsen dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Het college van burgemeester
en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te verlenen, alsook de hernieuwingen of
weigeringen ervan. Het verlenen van een concessie houdt noch verhuur, noch verkoop in. Het betreft
een genot en gebruiksrecht met een speciale, tijdelijke en nominatieve bestemming.
Het tarief, zoals opgenomen in het tarievenreglement geldig op het ogenblik van de concessie-
aanvraag, dient onmiddellijk te worden betaald. ln geval van niet betaling en mits 2 venvittigingen tot
betalíng wordt de concessie na 6 maand omgezet naar niet geconcedeerd en blijft ze slechts geldíg
gedurende 10 jaar.

Artikel 14- toewijzingen concessies
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Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, voor personen die een verklaring
van wettelijke samenwoonst hebben afgelegd, bloed- of aanverwanten van voorgenoemden evenals
al diegenen die de concessiehouder heeft aangeduid en die daartoe hun wil schriftelijk bij de
gemeentelijke overheid kenbaar gemaakt hebben.
lndien de overledene een feitelijk gezin vormde op het ogenblik van overlijden kan de overlevende
eveneens een concessie aanvragen.
Een concessie'kan ten allen tijde worden aangekocht. De aankoop van de concessie houdt geen recht
in tot keuze van het perceel. Ter gelegenheid van de aanvraag mogen evenwel niet meer dan twee
aaneenpalende percelen worden gekocht, mits de aanvraag tegelijkertijd gebeurt en het een aanvraag
betreft voor bloedverwanten.
De termijn van de concessie begint te lopen vanaf de goedkeuringsdatum van de aanvraag en niet
vanaf de datum van overlijden.

Artikel I 5- aanvraagprocedure
De concessie dient schriftelijk te worden aangevraagd aan het college van burgemeester en
schepenen en vermeldt de identiteit van de begunstigde(n) . De ondertekening van de aanvraag door
de aanvrager volstaat.
Een concessieaanvraag mag ingediend worden ten behoeve van een derde en van diens familie.
ln de eerste aanvraag wordt nominatief bepaald wie in deze concessie mag begraven worden. Het
maximum aantal te begraven personen wordt bij de eerste aanvraag vastgelegd en kan niet meer
worden gewijzigd achteraf.
Bij geschillen over wie in een concessie mag geplaatst worden beslist de rechtbank van eerste aanleg
of bij hoogdringendheid de voorzitter van de rechtbank die zetelt in kortgeding.

Artikel 16- hernieuwingen van concessies
De concessies kunnen op aanvraag van enige belanghebbende hernieuwd worden. De
concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in het desbetreffende
huishoudelijk en retributiereglement die gelden op het ogenblik van de aanvraag.
De mogelijkheid tot verlenging wordt door middel van een akte van de burgemeester of zijn
gemachtigde gedurende 1 )aar vóór de definitieve vervaldag van de concessie bekend gemaakt aan
het graf en aan de ingang van de begraafplaats. lndien er geen aanvraag tot hernieuwing door de
concessiehouder, elke natuurlijke of rechtspersoon is ingediend voor de vervaldatum, vervalt de
concessie.

d ln qevalvan hernieuwinq zonder biizettinq:

Op schriftelijk verzoek en vóór het verstrijken van de toegekende concessietermijn, kan de concessie
verlengd worden met een periode van minimum 15 en maximum 30 jaar.
De verlengingen worden toegekend tegen de prijs en de voorwaarden die op het moment van
aanvraag tot verlenging van toepassing zijn. lndien de hernieuwing niet binnen de 6 maand wordt
betaald, vervalt de aanvraag tot verlenging.

þ) ln qevalvan hernieuwins met biizettinq:
De concessie kan op uitdrukkelijke aanvraag voor een nieuwe periode worden hernieuwd naar
aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de concessie. Dit op schriftelijk verzoek en voor een periode
van minimum 15 jaar en maximum 30 jaar die aanvangt op vervaldatum van de lopende concessie.

ln oeval van een h n vân êen côncessrê (met of zonder bijzetting)
vóór het verstrijken van de termijn ervan,moet het door de gemeente vereiste verschuldigde bedrag
berekend worden rekening houdend met het nog te lopen aantaljaren in de bestaande concessie. De
berekening gebeurt als volgt:
Aantal jaren van de nieuwe concessietermijn verschuldigde bedrag dat bij het totaal
die de looende concessietermiin overschriidt X aantaljaren van de nieuwe termijn van de
concessietermijn concessie behoort

Het college van burgemeester en schepenen wordt tevens gemachtigd om een concessie te weigeren
of vroegtijdig te beëindigen in geval van verwaarlozing.

Artikel 1 7- bijzetting- bijbegraving
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ln het geval van een bijbegraving of bijzetting zonder hernieuwing van de concessie blijft de
einddatum deze van de lopende concessie. De eventuele werken en daarmee gepaard gaande kosten
om een bijzetting of bijbegraving mogelijk te maken, vallen ten laste van de aanvrager.
lndien er van de mogelijkheid tot hernieuwing van de concessie bij een bijzetting geen gebruik wordt
gemaakt en in het geval de laatste begraving in de concessie zich voordoet minder dan tien jaar voor
het verstrijken van de concessie, dient het graf gedurende een termijn van tien jaar behouden te
blijven.

Artikel 18- definitieve en voortijdige beëindiging van een concessie
Een concessie is definitief beëindigd wanneer de concessietermijn verstreken is en wanneer na de
wettelijke bekendmakingen geen van de nabestaanden of belanghebbenden hun wil kenbaar hebben
gemaakt om de concessie nog verder te hernieuwen. Voor de ontruiming zal gehandeld worden
volgens art.10 van dit reglement. Het lichaam zal worden herbegraven in een hiervoor voorbestemde
zone of de as wordt uitgestrooid om de daartoe bestemde strooiweide.

Een concessie kan voortijdig beëindigd worden.
De nabestaanden dienen een schriftelijke aanvraag in waarin zij verklaren dat er geen
belanghebbenden meer zijn die de lopende concessie willen behouden en vragen aldus om de
stopzetting ervan.
De aanvraag voor de voortijdige stopzetting wordt gedurende een termijn van 6 maanden, te rekenen
vanaf de aanvraagdatum, aangeplakt aan de ingang van de begraafplaats en aan het desbetreffende
perceel. Bezwaren tegen de aanvraag tot voortijdige beëindiging moeten schriftelijk ingediend worden
bij het college van burgemeester en schepenen.
De nabestaanden kunnen bij voortijdige beëindiging geen aanspraak maken op een terugvordering
van het betaalde concessietarief, noch geheel, noch gedeeltelijk.
Tevens moeten ze alle graftekens venvijderen en alles doen om het perceel te ontruimen waarbij de
kosten ten laste zijn van de aanvrager. ln het geval dit niet gebeurt, worden de materialen eigendom
van de gemeente. Het College van burgemeester en schepenen regelt de bestemming hiervan.

Het College van burgemeester en schepenen wordt eveneens gemachtigd om concessies voortijdig te
beëindigen ingeval van verwaarlozing. Ook in dit geval geldt de procedure tot bekendmaking van de
stopzetting van de concessie.

Artikel 19- eeuwigdurende concessies
De eeuwigdurende concessies werden bij wet van 20 juli 1971 afgeschaft. Voor eeuwigdurende
concessies waarvoor geen verlenging werd aangevraagd bij het in werking treden van die wet, wordt
de concessie verlengd met een periode van 50 jaar te rekenen vanaf 1971 tol2021 en worden vanaf
heden beschouwd als een concessie die zonder bijbegraving en op schriftelijke aanvraag, kosteloos
en voor het verstrijken van de concessietermijn kan verlengd worden. lndien geen aanvraag tot
verlenging vervalt de concessie. Ook hier geldt de procedure tot bekendmaking van de stopzetting
concessie. Verlenging zal enkel worden toegestaan mits herstelling of vernieuwing van het grafteken.

Artikel 20- verplichtingen van de concessiehouder
. Na het verwerven van een concessie verbindt de aanvrager er zich toe om uiterlijk binnen de

12 maanden, te rekenen vanaf datum van gunning door het college van burgemeester en
schepenen een grafteken met minimum vermelding van naam, geboorte- en overlijdensdatum
te plaatsen.

. Wordt het grafteken niet binnen de vooropgestelde termijn opgericht dan kan elke verdere
begraving worden verboden en kan door de gemeente een deksteen worden geplaatst ter
bescherming van de naastliggende graven en om de afstand van de concessies te behouden.

r Wordt het grafteken niet opgesteld volgens de reglementaire bepalingen dan kan elke verdere
begraving verboden worden en moet het gedenkteken aangepast worden aan de normen. ls
dit niet mogelijk dan moet het gedenkteken afgebroken worden en worden de kosten verhaald
op de concessiehouder of diens erfgenamen.

. Het grafteken dient men gedurende de volledige duur van de concessie te laten staan en te
onderhouden.

. De concessiehouder of zijn erfgenamen zijn volledig verantwoordelijk voor alle schade die kan
aangericht worden ten aanzien van derden
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a ln geval van verwaarlozing : vaststelling door burgemeester of zijn gemachtigde. Er wordt een

akte van verwaarlozing opgemaakt die gedurende 1 jaar zowel bij het graf als aan de ingang

van de begraafplaats wordt uitgehangen. Na het verstrijken van de termijn en bij niet

herstelling kan het college een einde maken aan de concessie en de verwijdering vragen van

de graftekens op kosten van de concessiehouder of zijn erfgenamen

HOOFDSTUK 4. PERCELEN EN GRAFMONUMENTEN

Artikel 2l- grootte van de percelen en bepaling capaciteit
A. ln volle qrond

De grootte van de percelen in grond, al dan niet geconcedeerd worden als volgt vastgesteld
Voor kinderen: max. 1 mx1m60 en voor volwassenen: max. 2mxl m

ln niet geconcedeerde grond mag maximum 1 lichaam worden begraven.
ln geconcedeerde grond mogen maximum 2 lichamen of 1 lichaam en I asurne of 2 asurnes
worden begraven

B. ln qeconcedeerd perceel met kelder
Het gemeentebestuur plaatst de grafkelders in eigen beheer en concedeert ze tegen betaling

van de kostprijs zoals vastgelegd in het retributiereglement. Een kelder kan enkel geplaatst

worden in een concessie. Urnen worden begraven in een urnenkelder of grafkelder of kunnen

bijgezet worden in een grafkelder.

De geconcedeerde percelen met kelder hebben een oppervlakte van:

Grafkelder voor 1: max. I lijkkist: afmetingen: 2mx1m
Grafkelder voor 2: max.2lijkkisten of 1 kist en 1 urne of 2 urnes: afmetingen: 2mx1m.

Grafkelder voor 3: max. 3 lijkkisten of 2 kisten en 1 urne, of I kist en 2 urnes of 3 urnes

afmetingen: 2mx1m.

C. ln urnenveld
De perceeloppervlakte bedraagt 1 m2

ln niet geconcedeerde grond mag maximum 1 asurne worden begraven.
ln een geconcedeerd perceel (steeds met urnenkelder) mogen maximum 3 asurnen worden
begraven. Het gemeentebestuur plaatst de urnenkelders in eigen beheer en concedeert deze
gratis voor de duur van 30 jaar.

D. ln columbarium
De maximumafmetingen van de urn zijn: h 28 cm/diameter 20 cm
Niet-geconcedeerde columbariumnis: max.l asurne
Geconcedeerde columbariumnis: max. 2 asurnen

lndien aan een columbariumconcessie om welke reden dan ook een einde komt, kan de as
gratis uitgestrooid worden op de strooiweide.
Aan het columbarium wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van gedenktekens
echter beperkt tot de afmeting van de voorziene columbariumnis.

Artikel 22- ki nderbegraafplaats
Op iedere begraafplaats in onze gemeente wordt er een kinderbegraafplaats voorzien en dit voor het
stoffelijk overschot van levenloos geboren kinderen en kinderen jonger dan 12 jaar .

Het graf blijft gedurende 50 jaar bestaan.

Arti kel 23- strooiweide
Op iedere begraafplaats wordt een perceel grond voorzien voor de uitstrooiing van de as
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lngevolge art.26 $ 2 van het decreet van l6 januari 2004 kunnen graven met lokaal historisch belang
als kleine onroerende erfgoedelementen worden beschouwd en als dusdanig voor een periode van 50
jaar worden bewaard en onderhouden door de gemeente. Het gaat om graven met een historisch,
volkskundige of socio-culturele waarde, die niet beschermd zijn als monument.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt autonoom welke graven hiervoor in aanmerking
komen. Zijkan hiervoor advies vragen aan de werkgroep lokale historiek.
De lijst heeft volgende rechtsimpact:

o De graven moeten 50 jaar bewaard worden. Deze termijn is verlengbaar maar niet
noodzakelijk opnieuw met 50 jaar

. Gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud
r Onderhoud van de historische graven kan ook met een peterschap
. lngeval van sluiting van de begraafplaats of een gedeelte ervan, moeten de graven

overgebracht worden naar een nieuwe grafplaats

Artikel 25- graven van oudstrijders
Op elke gemeentelijke begraafplaats wordt op een door het college aangeduide plaats een
herdenkingsmonument opgericht voor de oudstrijders uit de I't" en 2d'weieldoorlog.

HOOFDSTUK 5 LIJKBEZORGING. KISTING EN VERVOER VAN LIJKEN

Artikel 26- manieren van lijkbezorging
De manieren van lijkbezorging zijn: begraven, verstrooien of bewaren van de as na crematie of op de
wijze en volgens de nadere regels bepaald door de Vlaamse regering.
Wie de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving
van zijn laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn
gemeente. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de
asbestemming, het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid, de gemeente waar
men wil begraven worden of de gemeente waar de as bijgezet, uitgestrooid of begraven moet worden,
evenals over de vermelding van een uitvaartcontract.
Deze laatste wilsbeschikking wordt gelijkgesteld met de aanvraag tot toestemming tot crematie zoals
bedoeld in artikel 20$1 of met de akte bedoeld in artikel 20$2 van het decreet van 16 januari 2004.

Arlikel2T
Er mag niet tot balseming of kisting worden overgegaan zolang het overlijden niet is vastgesteld door
de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Behalve bij rechterlijke beslissing mag een kist na de kisting niet meer worden geopend.

Artikel 28
lndien het overlijden in een andere gemeente van het Vlaamse Gewest dan die van de
hoofdverblijfplaats heeft plaatsgehad of wanneer de overledene de wens heeft uitgedrukt om in een
andere gemeente dan de gemeente van de hoofdverblijfplaats of de gemeente waar het overlijden
heeft plaats gehad, te worden begraven, bijgezet of uitgestrooid , moet de gemeente van de
hoofdverblijfplaats onmiddellijk op aanvraag van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgehad
of van de gemeente waar de overlevende wenst begraven, bijgezet of uitgestrooid te worden
informatie betretfende bovengenoemde laatste wilsbeschikking te bezorgen.

Artikel 29- materialen voor de bewaring van het stoffelijk overschot
Een niet gecremeerd stoffelijk overschot moet in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst worden.
Zowel bij gebruik van een kist als van een lijkwade dienen de voorwaarden bepaald in het
uitvoeringsbesluit van 2111012005 te worden nageleefd.
De as van een gecremeerd stoffelijk overschot wordt bewaard in een asurne of uitgestrooid.
Doodskisten, foedralen, doodswaden en andere producten die de natuurlijke en normale ontbinding
van het lijk of de crematie beletten, zijn verboden.
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Gevallen van balseming of enige andere conserverende behandeling van het stoffelijk overschot,
voorafgaandelijk aan de kisting is enkel toegestaan in de gevallen omschreven in het besluit van de
Vlaamse Regering van 14 mei 2004.
lndien de overledene een implantaat draagt dat werkt op een batterij, moet deze batterij verwijderd
worden voor de begraving of crematie en op kosten van de familie. De aangeduide persoon die de
lijkbezorging zal verzorgen is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van deze venvijdering.

Artikel 30- vervoer binnen het Vlaamse gewest
Het vervoer van niet gecremeerde stoffelijke overschotten gebeurt in een lijkwagen door private
ondernemingen onder toezicht van het gemeentebestuur. Het vervoer gebeurt op de meest passende
wijze met eerbied voor de overledene. De burgemeester kan in uitzonderlijke omstandigheden en bij
rampen toelating verlenen om het stoffelijk overschot van de slachtoffers gezamenlijk te vervoeren in

een behoorlijke wagen.
Het vervoer van een niet gecremeerd stoffelijk overschot binnen het Vlaams Gewest kan plaatsvinden
vanaf het moment dat de behandeld geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft
vastgesteld, een attest opgesteld heeft waarin hij/zij verklaart dat het om een natuurlijke doodsoorzaak
gaat en dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.
Het vervoer van een gecremeerd stoffelijk overschot in een gesloten urne is vrij zowel in het
binnenland als in het buitenland maar moet verlopen volgens de meest passende wijze en met de
nodige eerbied.

Artikel 31- vervoer buiten het Vlaamse gewest
Het lijkenvervoer van en naar het Brusselse Hoofdstedelijke gewest of het Waalse gewest is
onderworpen aan de regels van het desbetreffend gewest.
Het vervoer van alle stoffelijke overschotten van de in België overleden personen die naar het
buitenland moeten vervoerd worden, is naargelang het geval, ondenvorpen aan de formaliteiten
vermeld in:

a) Het koninklijk besluit van B maart 1967 bij vervoer van het stoffelijk overschot naar Luxemburg

of Nederland
b) Het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, als het lijk vervoerd moet worden naar een

ander land dan onder a) vermeld is en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft

c) Het regentbesluit van 20 juni 1947 als een lijk vervoerd moet worden naar een land dat niet

bedoeld is onder a) of b)

Artikel 32- lijkbezorging behoeftigen
Er wordt in een behoorlijke lijkbezorging van behoeftigen voorzien onverminderd de toepassing van
art 15 $1. lndien de behoeftige een laatste wilsbeschikking heeft opgemaakt over de wijze van
lijkbezorging dan moet deze gerespecteerd worden. Bij de uitvoering van deze modaliteiten zal echter
rekening gehouden worden met de grenzen van de redelijkheid. De kosten voor de behoorlijke wijze
van lijkbezorging van behoeftigen zijn ten laste van de gemeente van het Vlaamse gewest waar zij in
de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister zijn ingeschreven.

HOOFDSTUK 6. OPGRAVINGEN

Artikel 33- herbegraving in een andere gemeente
lndien 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 34- aanvraag tot opgraving en ontsluiting
Opgravingen worden enkel toegelaten op bevel van de gerechtelijke overheid. ln uitzonderlijke
gevallen kan de burgemeester toelating geven tot opgraving.
De aanvraag tot op opgraving wordt door de nabestaanden schriftelijk gericht aan de burgemeester.
Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toestemming bijzondere voorwaarden op te
leggen moeten steeds volgende schikkingen worden nageleefd:

. Dag en uur van de opgraving zal plaats vinden in overleg met de dienst begraafplaatsen
o Het grafteken, eventuele beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het

graf kunnen bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden door de nabestaanden
vooraleer tot de opgraving wordt overgegaan.
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De gemeente of 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 altijd door de gemeente.

Het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het opnieuw sluiten van de nis
gebeurt altijd door de gemeente

De vernieuwing van de kist kan voorgeschreven worden indien dit nodig geacht wordt en de
burgemeester kan elke andere maatregel nemen die nodig is om de welvoeglijkheid en de
openbare gezondheid te beschermen op kosten van de aanvrager.

De opgraving kan enkel doorgaan in aanwezigheid van de grafmaker en een gemachtigde door de
burgemeester aangesteld die een verslag opmaakt dat in een register wordt bijgehouden.

Tijdens de opgraving wordt de begraafplaats tijdelijk gesloten en de plaats van ontgraving wordt
visueel afgeschermd voor het publiek.

Alle kosten van de opgraving zijn voor rekening van de aanvrager.

HOOFDSTUK 7. GRAFTEKENS. BOUW. EN BEPLANTINGSWERKZAAMHEDEN.
ONDERI{OUD VAN DE GRAVEN

Artikel3S
Enkel de door de gemeente aangeduide persoon is bevoegd om:

o Een volgnummer aan te brengen op de kist of urne
o De as uit te strooien
. De kist of urne 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
o Bestaande grafkelders te openen en te sluiten
o De nis in een columbarium te openen, te plaatsen en af te sluiten

Artikel 36- graftekens opgericht door de belanghebbenden
Graftekens mogen niet geplaatst of vervangen worden zonder voorafgaande aanvraag en toelating
vanwege de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 37- bouw-, aanleg- en onderhoudswerken

Op volgende dagen is het verboden om bouw-, beplantings- of aanaardingswerken uit te voeren:
zondagen, wettelijke feestdagen en van 24 oktober tot en met 2 november met uitzondering van het
plaatsen van bloemstukken of bloeiende planten.

lndien het bij een bijzetting noodzakelijk is dat het grafteken verwijderd wordt, gebeurt dit door en op
kosten van de nabestaanden die er ook voor zorgen dat het grafteken nadien binnen de zes maanden
wordt teruggeplaatst.

Graftekens moeten uitgevoerd worden in natuurlijk en duurzame materialen zoals natuursteen,
baksteen, metaal, enz. Ze moeten ook kleurvast en weerbestendig zijn en de gebruikte materialen
mogen het esthetisch uitzicht van de begraafplaatsen niet storen.
Voor ze op de begraafplaatsen worden toegestaan, moeten de voor het grafteken bestemde
materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en klaar voor onmiddellijke plaatsing. Er mag geen
hulpmateriaal of restmateriaal binnen de omheining van de begraafplaats achtergelaten worden.
Materialen worden aangevoerd en geplaatst naargelang de behoeften. Er dient steeds een vrije
doorgang te zijn voor het publiek, de onderhoudsdiensten en de lijkwagens.
Op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt de plaatsing, wegneming, het onderhoud en de
herstelling van graftekens of aanleg en onderhoud van beplantingswerken op het toegestane perceel
door de belanghebbenden of de door hen aangewezen derden. Zij zijn verantwoordelijk voor alle
ongevallen en schade die voortvloeit uit het gebruik van eender welk voertuig of ander materiaal
binnen de begraafplaats. ln ieder geval draagt het gemeentebestuur geen enkele verantwoordelijkheid
voor eventuele schade bij het uitoefenen van voormelde werkzaamheden.

a

a

a
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De qraftekens op de qraven bestaan uit een rechtstaand en/of een platliggend gedeelte.
Het opstaand gedeelte mag maximum 125 cm hoog zijn (gemeten vanaf het maaiveld) en 98 cm
breed.
Het platliggend gedeelte van het grafmonument wordt geplaatst in het midden van het perceel en mag
maximum 98 cm breed zijn en 200 cm diep.

De qraftekens op een urnenveld bestaan uit een platliggend gedeelte van 50 cm op 50 cm.
Op een urnenveld mogen geen aanplantingen worden gedaan.
Om de uniformiteit van de afdekplaten voor columbarium, urnenveld en strooiweide te garanderen
worden deze op een uniforme wijze gegraveerd, opgezette letters worden niet toegestaan. De
graveerkosten zijn ten laste van de aanvrager.

De qraftekens oo de asstrooiweide
De nabestaanden kunnen een naamplaatje laten aanbrengen met de vermelding van de naam van de
overledenen en het geboorte- en overlijdensjaar. De aanvraag van de naamplaat en de plaatsing
ervan aan de gedenkzuil gebeurt door de gemeentediensten.
Bloemen mogen geplaatst worden op de speciaal daarvoor voorziene strook naast de strooiweide.

Alle graftekens moeten zo gebouwd en onderhouden worden dat zij niets op de begraafplaatsen
beschadigen of vernielen en de voorbijgangers niet in gevaar brengen.
Scheefstaande en omgevallen graftekens moeten door toedoen van de nabestaanden ofwel
rechtgezet ofwel verwijderd worden en dit uiterlijk voor 15 oktober van elk jaar. lndien dit niet gebeurt
en men na schriftelijke uitnodiging door de burgemeester nog geen gevolg heeft om de nodige werken
en herstellingen uit te voeren binnen de vooropgestelde termijn, zullen deze werken en herstellingen
van ambtswege gebeuren en worden de kosten verhaald op de nabestaanden.

Opschriften
Op het graf dient steeds een opschrift geplaatst te worden met de vermelding van minstens de naam
van de overledene, geboortejaar en jaar van overlijden. Het aanbrengen van grafschriften met
levensbeschouwelijke of godsdienstige symbolen is vrij. Zij mogen echter niet in strijd zijn met eerbied
aan de doden, noch met de openbare orde, noch met de goede zeden. ls dit wel het geval dan dienen
deze uit eigen beweging te worden verwijderd, zo niet zal dit ambtshalve gebeuren op kosten van de
aanbrenger. De op de graftekens aangebrachte tekens moeten steeds leesbaar zijn.
Opschriften op de graftekens en monumenten dienen aangebracht te worden vooraleer ze naar de
begraafplaats worden gebracht. Onder toezicht van de grafdelver mogen wijzigingen aan de
opschriften van reeds bestaande graftekens en monumenten aangebracht of ingebeiteld te worden.
De bouwwerken, steeds aan toelating onderworpen, dienen uitgevoerd te worden met inachtname van
de voorschriften en op een door de burgemeester bepaald tijdstip.

Aansorakeliikheid
Het gemeentebestuur is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.
Het gemeentebestuur is in geen geval aansprakelijk voor de beschadiging of vervreemding van
graftekens, gedenktekens of andere voorwerpen. ln dit geval dienen de nabestaanden aangifte te
doen bijde politie.

Artikel 38- onderhoud van de qraftekens
De nabestaanden staan in voor het onderhoud van de grafmonumenten en de grond eromheen. Rond
de graven mogen geen omheiningen worden geplaatst.
Bloemen, kronen en bloemstukken uit natuurlijk materiaal dienen steeds in goede staat te worden
onderhouden. Afgestorven bloemen en planten dienen door de nabestaanden te worden verwijderd,
zo niet worden deze van ambtshalve verwijderd.
Bloemen, kronen en bloemstukke uit kunstmatig materiaal mogen niet in omhulsels van glas geplaatst
worden.
Beplantingen met een maximum hoogte van 75 cm worden toegelaten op de graven. De beplanting
dient zich te beperken tot het eigen perceel. Beplantingen die overwoekeren, die door worteling
schade toebrengen of de doorgang belemmeren zullen door de gemeentediensten verwijderd worden
zonder verhaal van de nabestaanden.
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Bloemen en/of kransen voor het columbarium en de strooiweide mogen neergelegd worden aan de
voet van het columbarium of de kolom aangeduid door de grafdelver en moeten ten laatste 21 dagen
na de begrafenis of bijzetting worden weggenomen.
Bloemen en gedenkplaten voor de columbariumnis en voor de graven zijn beperkt tot de afmetingen
van eigen nis/perceel.
Gebroken of beschadigde gedenkstenen moeten door de nabestaanden verwijderd worden. Wordt dit
niet opgevolgd dan mogen de gemeentediensten deze gedenktekens verwijderen.
Bloemen geplaatst ter gelegenheid van Allerheiligen worden door de gemeentediensten verwijderd
vanaf 1 december.

Hoofdstuk 8. ORDEMAATREGELEN

Artikel 39- dagelijks beheer
De begraafplaatsen zijn iedere dag toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, behoudens
afwijking vastgesteld door de burgemeester of bij opgravingen.
De grafdelver staat in voor het toezicht, dagelijks beheer en de goede orde op de begraafplaatsen.
Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden
verschuldigde eerbied verstoord wordt.
Het is in het bijzonder verboden:

. Aanplakbrieven of opschriften aan te brengen andere dan door het decreet van 16 januari
2004 bepaald

¡ Men mag geen goederen verkopen en ook geen diensten aanbieden
. De gebouwen, grasperken en aanplantingen van de begraafplaats te beschadigen
o Graftekens of op de graven geplaatste voorwerpen te beschadigen
. Over de muren en omheiningen van de begraafplaatsen te klimmen
o Afval, papier of andere voorwerpen weg te gooien tenzij in daartoe voorbestemde bakken
. Reclame te malen onder gelijk welke vorm of voor om het even welk doel zowel binnen de

begraafplaatsen als aan de ingang er van. Enkel een naamplaatje van maximum 5 op 10 cm
met gegevens van de maker van het grafteken mag op het rechtstaand stuk van het graf en
zo dicht mogelijk tegen de grond worden geplaatst.

o Alcoholische dranken te verbruiken op de begraafplaatsen
. Begrafenissen, lijkstoeten of ontgravingen te fotograferen of te filmen binnen de muren van de

begraafplaats tenzij met akkoord van de nabestaanden
¡ Luidruchtig gedrag te vertonen of gedrag dat niet strookt met eerbied verschuldigd aan de

overledenen
o Te fietsen op de begraafplaats. Fietsen worden gestald aan de ingang van de begraafplaats.
. Behoudens toelating van de burgemeester mag geen enkel voertuig de begraafplaats

binnenrijden. Dit verbod is niet van toepassing op lijkwagens en dienstwagens.
Wie een of meerdere van bovengenoemde verbodsbepalingen overtreedt, wordt onverminderd
eventuele vervolgingen, verplicht de begraafplaats te verlaten.

Hoofdstuk 9. OVERGANGSMAATREGELEN

Artikel40
Alle concessies toegewezen vóôr de toepassing van dit reglement blijven behouden. Verlengingen
vallen echter onder de toepassing van dit nieuw reglement.

Hoofdstuk I 0. SLOTBEPALINGEN

Artikel 41
Alle gevallen niet opgenomen in dit reglement vallen, voor zover zij niet door een wet, besfuit of
decreet aan een andere overheid zijn toegewezen, onder de bevoegdheid van het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel42
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De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle begraafplaatsen in onze gemeente en in
voege vanaf 1 januari 2017, onverminderd de wettelijke of reglementaire bepalingen zoals vastgelegd
in de wetgeving betreffende de begraafplaatsen en lijkbezorging. Alle vorige reglementen worden
opgeheven.
Onverminderd de toepassingen van andere wetsbepalingen, worden de inbreuken op de bepalingen
van dit reglement gestraft met politiestraffen, onverminderd de bestuurlijke maatregelen die tegen de
overtreders kunnen getroffen worden of de schadevergoeding waartoe, in voorkomend geval, de
overtreders kunnen veroordeeld worden.

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 december 2016

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Gemee
Sonja Marcke

12


