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De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de artikelen 15bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op
de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie,
inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van
de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet
beantwoorden;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2015 houdende goedkeuring
van het gemeentereglement op de begraafplaatsen;
Overwegende dat op de begraafplaats van Dilbeek een sterrenweide ingericht wordt en
dat daardoor een aantal bepalingen in het reglement moeten worden aangepast;
BESLUIT: Met 33 ja-stemmen ( Karina Peeters, Willy Segers, Elke Zelderloo, Jef
Vanderoost, Bernadette Van Coillie, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Karel De
Ridder, Anneleen Van den Houte, Lies Vereecke, Jef Valkeniers, Stefaan Platteau, Guy
Pardon, Jan Margot, Marc De Meulemeester, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Georges De
Vliegher, Luc De Backer, Michel Valkeniers, Linda Janssens, Linsay Schoukens,
Nathalie Staquet, Jos Crabbe, Frank De Dobbeleer, Paul Vanden Meerssche, Dirk
Janssens, Jan Erkelbout, Francis Tratsaert, Marc Willen, Cedric Dujardin, Lucille BrigliaBiesmans, David De Freyne ) , tegen 1 neen-stem ( Carine Walravens ) bij 1 onthouding
( Michel Dandoy ) .
ARTIKEL 1.- Het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen wordt vastgesteld als
volgt:
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Art. 1: begraafplaatsen
De gemeente beschikt over 7 begraafplaatsen gelegen te Dilbeek, Itterbeek, GrootBijgaarden, Schepdaal (centrum), Sint-Gertrudis-Pede, Sint-Ulriks-Kapelle en SintMartens-Bodegem.
Art. 2: voorzieningen
Iedere begraafplaats beschikt over percelen voor het begraven in volle grond,
grafkelders, columbarium, een urnenveld en een strooiweide.
De begraafplaats van Dilbeek beschikt over een sterrenzuil als gedenkteken voor
levenloos geboren kinderen.

Art. 3: wie heeft recht op begraving, bijzetting, asverstrooiing of ster op de
sterrenzuil
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een
columbarium en de asverstrooiing van:
1. Personen die in de gemeente overleden of dood aangetroffen zijn;
2. Personen die op datum van overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregister van Dilbeek;
3. Personen die effectief in Dilbeek wonen, maar krachtens wettelijke bepalingen of
internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in het gemeentelijke
bevolkings- of vreemdelingenregister;
4. Personen die vroeger in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Dilbeek
waren ingeschreven, maar die door het OCMW van Dilbeek in een instelling buiten de
gemeente werden geplaatst en tot aan hun overlijden ten laste gebleven zijn van het
OCMW van Dilbeek;
5. Personen die de gemeente verlaten hebben en afgeschreven zijn voor verzorging in
een instelling of rusthuis of bij familieleden buiten de gemeente, maar die vóór hun
afschrijving minstens 20 jaar hun hoofdverblijfplaats hadden in Dilbeek;
6. Personen die minstens ¾ van hun leven in het bevolkingsregister van Dilbeek zijn
ingeschreven;
7. Personen begunstigd met een recht van begraving door middel van een concessie.
8. Levenloos geboren kinderen worden begraven op het kinderperk of hiervoor wordt
een ster met voornaam en jaartal geplaatst op de sterrenzuil na verzoek hierom van
een ouder, ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van
Dilbeek op datum van het afsterven van de foetus. Bij crematie kan de asurne
begraven worden op het urnenveld of bijgezet worden in het columbarium.
De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.
Art. 4: begraving, bijzetting en asverstrooiing
Begravingen, bijzettingen in het columbarium en asverstrooiingen zijn mogelijk van
maandag tot donderdag van 8u30 tot 16u30, op vrijdag van 8u30 tot 12u, op zaterdag
van 9u tot 12u of in geval van crematie na afspraak met de dienst burgerzaken –
burgerlijke stand.
Het is niet toegelaten een begraving, asverstrooiing of bijzetting columbarium uit te
voeren op zon- en feestdagen of op de laatste werkdag van oktober.
Voor dienstnoodwendigheden kunnen de begraafplaatsen tijdens de openingsuren op
bevel van de burgemeester tijdelijk voor het publiek gesloten worden.
Art. 5: formaliteiten
1. Elk overlijden dat zich op het grondgebied van de gemeente voordoet, wordt zo
spoedig mogelijk aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
2. De aangevers regelen met de dienst burgerzaken alle formaliteiten die de
begraving voorafgaan en omvatten. De aanvraag tot begraving vermeldt het type van
begraving en de eventuele concessie.
3. Bij ontstentenis van aangifte van overlijden, worden de formaliteiten ambtshalve
verricht.
4. De dienst burgerzaken geeft toelating tot begraven en bepaalt de plaats, de dag en
het uur van de begraving.
5. Het verzoek voor het plaatsen van een ster op de sterrenzuil wordt binnen het jaar
na het afsterven van de foetus ingediend met een attest van een geneesheer of
gediplomeerde vroedvrouw.
Art. 6: kosteloze begraving
Behoudens het verlenen van een concessie is de begraving van het stoffelijk
overschot van de personen bedoeld in artikel 3 geheel kosteloos. Niet-geconcedeerde
graven of nissen worden kosteloos bewaard gedurende een termijn van 10 jaar. Deze
termijn kan niet verlengd worden.
In niet-geconcedeerde graven of nissen kan slechts één stoffelijk overschot begraven
worden.
Art. 7: aanvang termijnen
Ongeacht het graf geconcedeerd is of niet, begint een eerste termijn te lopen op het
moment van eerste ingebruikname van het graf. Iedere verlenging gaat in op de dag
volgend op het aflopen van de vorige termijn.

Art. 8: bekendmakingen
Bekendmakingen aangaande het aflopen van termijnen of voorgenomen beslissingen
omtrent een graf of begraafplaats, geschieden steeds op de hierna beschreven wijze.
Dit gebeurt door gedurende 1 jaar voorafgaand aan het verlopen van de termijn, een
bekendmaking hieromtrent aan het betreffende graf en aan de ingang van de
begraafplaats te plaatsen. In deze bekendmaking worden belanghebbenden tevens
gewezen op de gevolgen van de beslissing of van het aflopen van de termijn.
Het eindigen van een termijn, om welke reden dan ook, heeft steeds tot gevolg dat de
termijn nooit meer verlengd kan worden, alle graftekens van rechtswege eigendom
worden van de gemeente en het graf ontruimd kan worden.
Art. 9: formaliteiten crematie
De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van
16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Hoofdstuk 2. Lijkbezorging
Art. 10: vaststelling overlijden
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis
van een getuigschrift, afgeleverd door de behandelende geneesheer of een
geneesheer hiertoe aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Art. 11: termijn voor begraving
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten
vroegste 24 uur na het overlijden de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke
overschotten of de crematie plaats. De dienst burgerzaken beslist in elk geval over
dag en uur van de begrafenis.
Art. 12: kisten
Tot kisten mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door
de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Voor begravingen in volle grond moet de kist samengesteld zijn uit vergaanbare
materialen.
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet
meer geopend worden.
Art. 13: lijkenvervoer algemeen
Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch dient op een waardige wijze te
gebeuren.
Het vervoer van niet-gecremeerde lijken naar of van het grondgebied van de
gemeente is verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of zijn
gemachtigde.
In geval van vervoer van het grondgebied van de gemeente wordt de machtiging
slechts verleend op voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de
burgemeester van de plaats van bestemming en mits voorlegging van een attest
inzake laatste wilsbeschikking van de overledene.
De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op een passende
wijze worden vervoerd.
Art. 14: lijkenvervoer naar het buitenland
Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het
buitenland moeten vervoerd worden, is het vervoer, naargelang het geval,
onderworpen aan de formaliteiten vermeld in:
1. het K.B. van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg
of Nederland;
2. het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973 wanneer het lijk moet vervoerd
worden naar een ander land dan vermeld onder punt 1 en dat het akkoord van
Straatsburg ondertekend heeft;
3. het Regentsbesluit van 20 juni 1947 wanneer een lijk moet vervoerd worden naar
een ander land, niet bedoeld in punten 1 en 2.
Art. 15: taak van de gemeente
Uitsluitend gemachtigden van de gemeente zijn ertoe bevoegd te zorgen voor:
- het aanhechten van een plaatje met jaartal en volgnummer van de begraving aan de
kist of de urne;

- het bevestigen van identificatieplaatjes op columbaria en gedenksteen strooiweide;
- het verstrooien van de as;
- het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen
van de kuil;
- het openen en sluiten van bestaande grafkelders en urnenkelders;
- het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium door middel van
een afdekplaat;
- het plaatsen van een plaatje, in de vorm van een ster, met voornaam en jaartal op de
sterrenzuil.
Art. 16: bepalingen begravingen
De begravingen worden in regelmatige volgorde uitgevoerd.
Bovengrondse begravingen zijn niet toegelaten.
Art. 17: percelen voor begravingen
Een nieuw te plaatsen monument volgt de achterlijn van de reeds eerder geplaatste
grafmonumenten.
1. In volle grond:
De percelen voor het begraven in volle grond van een niet-gecremeerd lichaam zijn,
voor een persoon jonger dan 7 jaar 150 cm bij 80 cm groot en voor een persoon vanaf
7 jaar 200 cm bij 100 cm groot.
De geconcedeerde percelen voor het begraven in volle grond van twee personen
hebben dezelfde afmetingen.
2. In grafkelder:
De geconcedeerde percelen voor het begraven in een grafkelder van 2 lichamen zijn
200 cm bij 100 cm. Een grafkelder is bestemd voor de begraving van 2
niet-gecremeerde lichamen of van 1 niet-gecremeerd en 1 gecremeerd lichaam.
3. In urnenveld:
In eenzelfde perceel op het urnenveld kunnen maximum 2 urnen geplaatst worden.
De afdekstenen van het urnenveld hebben volgende buitenafmetingen: 50 cm bij
50 cm. De afdeksteen dient 5 cm dik te zijn. De afdeksteen moet een plaat in
donkergrijze steen zijn.
4. In columbarium:
De gesloten nissen voor bijzetting in het columbarium zijn bestemd voor maximum
2 gecremeerde lichamen.
5. Strooiweide:
De uitstrooiing geschiedt op een daarvoor bestemd perceel van de begraafplaats.
Hoofdstuk 3. Concessies
Art. 18: definitie
De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurne en de
bijzetting van een asurne in een columbarium kunnen het voorwerp uitmaken van een
concessie.
Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring
noch een verkoop in. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden
gegeven dan die welke waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn
onoverdraagbaar.
Art. 19: aanvraag
De concessie wordt schriftelijk aangevraagd op het ogenblik van het overlijden op de
dienst burgerzaken van de gemeente. De concessieaanvraag dient de identiteit van
de begunstigden te vermelden.
De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen wordt tevens gemachtigd om de
concessie te beëindigen bij toepassing van een procedure van verwaarlozing.
De concessies worden verleend onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en
het retributiereglement, zoals die gesteld zijn op het ogenblik van de
concessieaanvraag.
Art. 20: omvang
Eenzelfde concessie wordt verleend voor maximum 2 personen.

Art. 21: duur
De concessies worden verleend voor:
- 20 jaar
- 50 jaar
De concessie neemt een aanvang op de datum van de eerste begraving en iedere
verlenging gaat in op de dag volgend op het aflopen van de vorige termijn.
De begraving in een grafkelder kan enkel na toekenning van een concessie van
50 jaar.
Art. 22: eindigen van de concessie en hernieuwing
Wanneer een concessie om welke reden dan ook een einde neemt, kan het graf
worden ontruimd en worden de niet weggenomen graftekens en de nog bestaande
ondergrondse constructies van ambtswege eigendom van de gemeente.
Op schriftelijk verzoek en vóór het verstrijken van de toegekende concessietermijn,
kan een concessie verlengd worden met een periode van 20 jaar.
De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester
en schepenen. Hernieuwingen kunnen geweigerd worden wanneer de concessie
verwaarloosd is op het moment van de aanvraag.
Indien een bijbegraving zich minder dan 10 jaar vóór het verstrijken van de
toegekende concessie voordoet en ingeval er geen hernieuwing wordt aangevraagd,
blijft het graf nog bestaan gedurende een periode van 10 jaar vanaf de bijbegraving.
Art. 23: voortijdige beëindiging
Het college van burgemeester en schepenen kan een geconcedeerd perceel of een
geconcedeerde nis wegens openbaar belang, dienstnoodwendigheden, of in geval
van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de begraafplaats),
voortijdig beëindigen.
In dat geval kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding.
De concessiehouder heeft wel recht op het bekomen van een perceel van dezelfde
oppervlakte of een nis van dezelfde grootte op dezelfde of op een andere
begraafplaats in de gemeente.
Hiertoe wordt gedurende 1 jaar voorafgaand aan de voorziene uitvoering van deze
beslissing een bekendmaking gedaan zoals bepaald in artikel 8.
De kosten voor de overbrenging van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het
gemeentebestuur.
De kosten voor het overbrengen van de grafmonumenten evenals de kosten van een
vervangende grafkelder zijn ten laste van diegenen die de overbrenging hebben
aangevraagd.
Art. 24: voortijdige beëindiging op aanvraag
Het college van burgemeester en schepenen kan een concessie voortijdig beëindigen
op schriftelijk verzoek van de meest belanghebbende. De betaalde concessieprijs kan
noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden.
Art. 25: omzetting niet-geconcedeerde begraving naar concessie
De omzetting van een niet-geconcedeerde begraving naar een concessie is slechts
mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:
1. De nabestaande dient een schriftelijk verzoek over te maken aan de burgemeester
om het stoffelijk overschot te ontgraven. De toestemming van de burgemeester kan
enkel om ernstige redenen verleend worden en is vereist om de ontgraving te kunnen
uitvoeren.
2. De aanvrager dient een gemeentelijke retributie te betalen voor de ontgraving en
dient alle kosten te dragen die uit de ontgraving voortspruiten.
3. De aanvrager dient eveneens in te staan voor het wegnemen van de grafzerk op
het open te leggen graf en het aanleveren van een nieuwe kist bij de ontgraving van
een lijk.
4. Het stoffelijk overschot dient herbegraven te worden in een concessie van 50 jaar.
Art. 26: eeuwigdurende concessie
Telkens na 50 jaar en zonder vergoeding kan de concessie, die krachtens het
keizerlijk decreet van 23 prairial jaar XII werd verleend vóór de inwerkingtreding van
de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, op aanvraag
hernieuwd worden voor een termijn van 50 jaar.
Hiertoe wordt gedurende 1 jaar voorafgaand aan het verlopen van de concessie een
bekendmaking gedaan zoals bepaald in artikel 8.

Op schriftelijk verzoek overeenkomstig de procedure voorzien voor hernieuwing van
een concessie in dit reglement, wordt de hernieuwing toegestaan voor een termijn van
50 jaar.
Hoofdstuk 4. Ontgravingen en ontruimingen
Art. 27: ontgravingen
Ontgravingen vóór het verstrijken van de tienjarige grafrust zijn enkel mogelijk:
- op bevel van de gerechtelijke overheid;
- op verzoek wegens ernstige redenen van de belanghebbenden, mits een
voorafgaande machtiging van de burgemeester.
Ontgravingen na het verstrijken van de tienjarige grafrust zijn mogelijk:
- bij terugneming van het geconcedeerd perceel of de nis wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden;
- bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats.
De ontgraving is een uitzonderingsregel.
Art. 28: aanvraag
De aanvraag tot ontgraving moet door de nabestaande(n) schriftelijk worden gericht
aan de burgemeester.
Er moeten steeds de volgende beschikkingen worden nageleefd:
- dag en uur waarop de ontgraving zal plaatsvinden worden door de dienst
burgerzaken vastgesteld;
- de grafzerk, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het
graf kunnen bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden vooraleer tot de
ontgraving wordt overgegaan;
- de gemeente of een door de gemeente aangestelde gespecialiseerde firma zorgt
voor het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van
de kuil. Het openen en sluiten van de grafkelders gebeurt steeds door de gemeente;
- het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het opnieuw sluiten
van de nis gebeuren door de gemeente.
Art. 29: formaliteiten
Er moet tot een ontgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker
en van een gemachtigde die door de burgemeester is aangesteld en die er verslag
van opmaakt. Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven als ze dat nodig
achten en ze kunnen elke andere maatregel nemen om de waardigheid en de
openbare gezondheid te beschermen op kosten van de aanvrager.
De burgemeester kan aan maximum 4 nabestaanden toestemming verlenen om de
ontgraving bij te wonen.
Art. 30: herbegravingen
In geval van herbegraven moet door de burgemeester een toelating verleend worden
tot herbegraven op een gemeentelijke begraafplaats. Als een overledene in een
andere gemeente wordt herbegraven, moet zowel de burgemeester van de gemeente
waar de overledene begraven werd, als de burgemeester van de gemeente waar hij
wordt begraven, toestemming verlenen.
Art. 31: kosten
De aanvrager dient een gemeentelijke retributie te betalen voor de ontgraving en dient
alle kosten te dragen die uit de ontgraving voortspruiten.
Art. 32: ontruimingen
Ontruimingen kunnen plaatsvinden nadat de termijn van een graf of nis, om welke
reden dan ook, verlopen is.
Hoofdstuk 5. Graftekens, bouw- en beplantingswerken
Art. 33: plaatsing graftekens
Op het perceel, waarin het stoffelijk overschot begraven werd in volle grond, mag ten
vroegste vanaf de zesde maand na de begraving aanwezig zijn:
- een (tijdelijke) afzoming, in duurzame materialen, van de grenslijnen van de
grafconcessie;
- een grafzerk waarop minstens verplicht is te vermelden: de naam, voornaam, de
datum of jaartal van geboorte en van overlijden van de begraven perso(o)n(en).

Voor het verstrijken van 1 jaar na de aanvang van de concessie, dient tenminste
aanwezig te zijn: een grafzerk met daarop de naam, voornaam, de datum of jaartal
van geboorte en van overlijden van de begraven perso(o)n(en).
Eventuele verzakkingen van grafzerken zijn volledig ten laste en op kosten van de
familie.
Art. 34: voorwaarden graftekens
De graftekens moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
- vervaardigd zijn uit duurzame materialen;
- stevig geplaatst zijn en de basis mag niet dieper dan 15 cm onder het grondpeil
worden aangebracht, behoudens de funderingspalen;
- het grondvlak moet horizontaal geplaatst worden en in overeenstemming met de
aangeduide lijnrichting;
- maximum 110 cm boven de grafzerk uitsteken.
Bij de begraving van een stoffelijk overschot heeft de grafzerk volgende afmetingen:
- 2m op 1m bij begraving in een grafkelder;
- 2m op 1m bij begraving in een geconcedeerd perceel voor 50 jaar;
- 1,80m op 0,8m bij begraving in een geconcedeerd perceel voor 20 jaar en bij
kosteloze begraving.
Bij de begraving in het kinderperk is de grafzerk 1m lang en 0,60m breed.
De graftekens zijn gedurende de concessie eigendom van de nabestaande of
belanghebbende en moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de
veiligheid en doorgang niet belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de
aangrenzende graftekens en graven.
Art. 35: plaatsing grafstenen
- Alvorens op de begraafplaats te worden toegelaten, moeten de voor het grafteken
bestemde materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk
geplaatst te worden.
- Geen enkel hulpmateriaal of restmateriaal mag op de begraafplaats worden
achtergelaten.
- Het plaatsen van de grafstenen kan enkel van maandag tot donderdag van 8u30 tot
16u30 en op vrijdag van 8u30 tot 12u en slechts na het doorgeven van de afmetingen
van de te plaatsen grafzerk en het maken van een afspraak met de dienst
burgerzaken (burgerlijkestand@dilbeek.be).
- Voor het bijplaatsen van een lichaam moet de grafsteen door de steenkapper of
begrafenisondernemer afgenomen worden. Het terugplaatsen van de grafsteen moet
gebeuren binnen de 10 dagen na de begrafenis bij begraving in een grafkelder en
binnen de 2 maanden na de begrafenis bij begraving in volle grond.
Art. 36: urnenveld
De afdekstenen van het urnenveld hebben volgende buitenafmetingen: 50 cm bij
50 cm. De afdeksteen dient 5 cm dik te zijn. De afdeksteen moet een plaat in
donkergrijze steen zijn.
Op de afdekstenen van het urnenveld is het niet toegelaten enige constructie te
plaatsen, behalve 1 fotoblok per persoon met maximum 11 cm hoogte.
De afdeksteen dient gegraveerd te worden; er mogen geen letters op gekleefd
worden.
Vermeld worden steeds de naam, voornaam, de datum of jaartal van geboorte en van
overlijden.
Art. 37: columbarium
De nissen en afdekplaten voor het columbarium worden geleverd, geplaatst en zo
nodig vervangen door het gemeentebestuur. De kosten voor de afdekplaat en het
naamplaatje zijn ten laste van de aanvrager(s).
Vermeld worden steeds de naam, voornaam, de datum of jaartal van geboorte en van
overlijden.
Art. 38: strooiweide
De strooiweide is enkel bestemd voor de asverstrooiing van personen opgenomen in
artikel 3. Op de gemeentelijke begraafplaatsen is een herdenkingssteen geplaatst
waarop de namen van de op de strooiweide daadwerkelijk uitgestrooide overledenen
aangebracht kunnen worden. De plaatsing van de herdenkingsplaatjes gebeurt door
het gemeentebestuur, tegen betaling van een gemeentelijke retributie. Dit plaatje
vermeldt de naam, voornaam, geboorte- en overlijdensjaar van de overledene. De

vraag om een herdenkingsplaatje aan te brengen gebeurt door een familielid op de
dienst burgerzaken van de gemeente. 10 jaar na de asverstrooiing wordt het
herdenkingsplaatje door de gemeente weggenomen.
Art. 39: bloemen en planten
Aanplantingen moeten zodanig gebeuren en onderhouden worden dat zij zich niet
uitbreiden buiten de afmetingen toegewezen aan het graf, noch het zicht op de
identificatiegegevens op het grafteken belemmeren. De hoogte moet beperkt worden
tot 50 cm. De bloemen en planten die afgestorven zijn, moeten verwijderd worden. Bij
niet-naleving van deze bepalingen, zullen de bloemen en planten ambtshalve
verwijderd worden door het gemeentebestuur.
Art. 40: verboden
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Kniel- en
bidbanken zijn niet toegelaten.
Art. 41: sanctie
Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van dit reglement,
moeten verwijderd worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst werden. De
nabestaanden zullen hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld. Bij gebrek aan
herstel binnen een periode van 6 maanden na de ingebrekestelling, zal de
verwijdering door het gemeentebestuur gebeuren op kosten van de nabestaande(n).
Hoofdstuk 6. Verwaarlozing
Art. 42: procedure van verwaarlozing
De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de geconcedeerde
graven. Scheefstaande en omgevallen graftekens moeten door toedoen van de
nabestaanden opnieuw recht gezet of verwijderd worden. Wanneer een graf
doorlopend door plantengroei overwoekerd, vervallen, beschadigd, gebarsten,
scheefgezakt, ingestort, onleesbaar of bouwvallig is, wordt een akte van
verwaarlozing opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde.
Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats
aangeplakt. Na het verstrijken van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van
de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de
materialen op kosten van de in gebreke blijvende familie. Daarenboven kan het
college van burgemeester en schepenen een einde stellen aan het recht op een
concessie.
Hoofdstuk 7. Sluiting van de begraafplaats
Art. 43: sluiting
De gemeenteraad bepaalt de datum waarop niet meer begraven wordt op de oude
begraafplaats. Een afschrift van deze beslissing wordt tot de definitieve ontruiming
van de begraafplaats aan de ingang ervan uitgehangen.
De gesloten begraafplaatsen worden in de staat gelaten waarin ze zich bevinden.
Gedurende ten minste 10 jaar mag er geen gebruik van worden gemaakt. Na verloop
van deze termijn kan de gemeenteraad beslissen een andere bestemming te geven
aan de oude begraafplaats.
Art. 44: kosten
In geval van sluiting en/of wijziging van de bestemming van de begraafplaats kunnen
de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben slechts
recht op het bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een andere
gemeentelijke begraafplaats, tot het einde van de concessietermijn.
Het recht op het kosteloos bekomen van een nieuw perceel of nis is afhankelijk van
het indienen van een aanvraag door enige belanghebbende, binnen een termijn van 1
jaar, volgend op de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing tot sluiting.
De kosten voor de overbrenging van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het
gemeentebestuur.
De kosten voor het overbrengen van de grafmonumenten evenals de kosten van een
vervangende grafkelder zijn ten laste van diegenen die de overbrenging hebben
aangevraagd.

Hoofdstuk 8. Politie
Art. 45: toegankelijkheid
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk voor bezoekers van zonsopgang
tot zonsondergang, behoudens afwijking door de burgemeester vastgesteld.
Art. 46: aansprakelijkheid
Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste
voorwerpen. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
schade door particulieren of natuurelementen toegebracht aan de graven of voor de
diefstal van de aangebrachte gedenktekens of beplantingen.
Art. 47: verbodsbepalingen
Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen en gedragingen verboden waardoor de
orde of de aan de overledene verschuldigde eerbied verstoord wordt.
Het is in het bijzonder verboden:
- aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens gemeentelijke
bekendmakingen met betrekking tot de begraafplaats;
- tegen betaling goederen of diensten aan te bieden;
- de grasperken en aanplantingen van de begraafplaats te betreden of te
beschadigen;
- de graftekens of hulde- en versieringsvoorwerpen te beschadigen;
- met voertuigen of fietsen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke
redenen waartoe toelating wordt verleend door de burgemeester of zijn gemachtigde;
- vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel
gehandicapten of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en
erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden;
Deze opsomming is niet limitatief.
Art. 48: zon- en feestdagen
Het is verboden enig werk op de begraafplaats uit te voeren op zon- en wettelijke
feestdagen of gedenktekens te plaatsen of onderhoudswerken uit te voeren vanaf de
voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november.
Art. 49: strafbepalingen
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of
verordeningen in geen andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340,
453 en 526 van het Strafwetboek niet van toepassing zijn, worden inbreuken op deze
verordening bestraft met gemeentelijke administratieve sancties.
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Art. 50: overgangsmaatregel
Alle concessies toegewezen vóór de inwerkingtreding van dit reglement blijven
ongewijzigd behouden. Hernieuwingen toegestaan na de inwerkingtreding vallen
onder toepassing van dit reglement.
Art. 51: niet-voorziene gevallen
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van
burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan
een andere overheid worden toegewezen.
Art. 52: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2016.
ARTIKEL 2.- Het gewijzigde reglement wordt, conform artikel 186 van het
Gemeentedecreet, gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Namens de raad:

Marianne Vanden Houte
gemeentesecretaris

Karina Peeters
voorzitter

