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Provincie West-Vlaanderen Uittreksel uit de notulen van
Arrondissement Tielt

de gemeenteraad 

Vergadering van 29 april 2013 

Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter;
De heer Paul Lambrecht, mevrouwen Greet Dewitte en Annick Debonné en de heren Chris 
Marreel en Peter Gelaude,  schepenen;
Mevrouwen Mieke Serry en Linda Deman-Vanmaele, de heer Bart Verhelle, mevrouwen 
Kaat De Waele, Charlotte Van Hauwaert en Sara Defreyne, de heren Thomas Cloet, Stijn 
Vandenhende, Godfried Bovijn, Koen Berton en Robin Vandenberghe, raadsleden;
De heer Geert Mahieu, gemeentesecretaris.

Betreft : Begraafplaatsen – goedkeuring huishoudelijk reglement.

De gemeenteraad,

In openbare vergadering;

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, gewijzigd bij het decreet 
van 10 november 2005, bij het decreet van 18 april 2008, bij het decreet van 9 december 2011 en bij het 
decreet van 22 februari 2013; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005; 

Gehoord de toelichting van burgemeester Ivan Delaere:

Besluit: met zeventien stemmen ja en geen stemmen neen of onthoudingen.

1. Definities

1° Het decreet: het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging  en 
     latere wijzigingen
2° strooiweide: het perceel op de begraafplaats dat gebruikt wordt voor de uitstrooiing van de
     as;
3° urnenveld: is bestemd voor  de begraving van urnen
4°verlenging concessie: hernieuwing concessie zonder bijzetting
5° bij begraving: hernieuwing concessie met bijzetting 
6° laatste wilsbeschikking: elkeen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving

van zijn laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. 
Die wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming, het ritueel van de 
levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid, over de gemeente waar men begraven wil worden of de 
gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden, evenals over de vermelding van het 
bestaan van een uitvaartcontract.

     (Art 15 §1 tweede lid decreet 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging )
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2. Concessies

Artikel 1

De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn en de bijzetting van een asurn in een 
columbarium kunnen het voorwerp uitmaken van een concessie.

Er zijn verschillende concessievormen mogelijk: 
- een tijdelijke vergunning in een grafkelder 
- een tijdelijke vergunning in een columbarium
- een tijdelijke vergunning in een urnenkelder
- een tijdelijke vergunning in grond van een kist of een urne (d.w.z. zonder kelder)

Een nieuwe concessie wordt slechts verleend bij overlijden.

Artikel 2  

De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen door middel van 
de door ons ter beschikking gestelde formulieren. Zij vermeldt de identiteit van de aanvrager(s) en van de 
begunstigde(n).

De aanvraag tot het bekomen van een concessie mag worden ingediend door de betrokkene zelf, een 
familielid of een derde. 

Indien de concessie bestemd is voor twee of meerdere personen, dan bevat de aanvraag voor de concessie 
de namen van de begunstigden van de concessie. 

De nominatief toegekende concessies kunnen enkel door de concessiehouder of zijn erfgenamen schriftelijk 
gewijzigd worden. 

Artikel 3

Eenzelfde concessie mag slechts dienen voor:
- de concessieaanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten.
- een persoon die, op het ogenblik van het overlijden, met de overledene een feitelijk gezin vormde. 

Een inschrijving op hetzelfde adres in één van de bevolkingsregisters is geen noodzakelijke 
voorwaarde.

- voor de personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke 
overheid schriftelijk hun wil te kennen hebben gegeven.

- Voor leden van religieuze gemeenschappen 

Artikel 4

De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor aangewezen zijn op de 
begraafplaatsen, volgens de door het gemeentebestuur goedgekeurde plannen, volgens de tarieven 
opgenomen in het gemeentelijk tariefreglement en zolang de omvang van de begraafplaats dit mogelijk 
maakt.

In geen geval mag er een concessie verleend worden op een plaats die bestemd is voor de niet-
geconcedeerde gronden. 

Artikel 5
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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. 

Artikel 6

De concessies worden verleend voor een termijn van 30 jaar.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te verlenen conform de 
modaliteiten van het huishoudelijk reglement en de tarieven voorzien in het tariefreglement betreffende de 
gemeentelijke begraafplaatsen, dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Op de graven op de kinderbegraafplaats wordt een concessie gevestigd van 30 jaar, evenwel met vrijstelling 
van de retributie bedoeld in voorgaande alinea. Alle kinderen die vóór de in werking treding van dit reglement 
begraven zijn op het kinderpark worden beschouwd als concessies met een termijn van 30 jaar, welke termijn 
ingegaan is op datum van de begrafenis. 

Artikel 12 is onverkort van toepassing op de verlenging van deze concessies.

Het college van burgemeester en schepenen wordt tevens gemachtigd om de concessies te beëindigen bij 
toepassing van een procedure van verwaarlozing.

Artikel 7

De concessie neemt een aanvang op de datum van de laatste begraving. 

Artikel 8

Op de geconcedeerde grond mogen door de concessiehouders geen grafkelders, columbaria of urnekelders 
geplaatst worden. Zij zijn verplicht de door de gemeente vooraf geplaatste grafkelders, columbaria of 
urnekelders te gebruiken. De datum van begraven bepaalt de volgorde en de plaats van begraven. 

Artikel 9

Op de gemeentelijke begraafplaatsen moeten de kelders en de graftekens gedurende de hele tijd van de 
concessie behouden blijven, behoudens de voortijdige beëindiging van de concessie op vraag van 
nabestaande, als gevolg van de procedure van verwaarlozing of als gevolg van een ambtelijke beslissing.

Artikel 10

Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een concessie voor volle grond, grafkelder of columbarium gaat de 
concessiehouder de verbintenis aan om binnen 6 maanden na het verkrijgen van de concessie op de 
aangeduide plaats een grafsteen te plaatsen.

Bij een urnekelder, urnenveld en columbarium dient gebruik gemaakt te worden van de aanwezige 
afdekplaat (indien voorzien) voor het personaliseren van de grafsteen.

Indien deze verbintenis niet nagekomen wordt, dan wordt de aanvrager met een tussenperiode van minstens 
één maand tweemaal bij aangetekend schrijven aangemaand deze verbintenis na te komen. Indien binnen 
de maand na datum van het tweede aangetekend schrijven geen gevolg gegeven wordt aan deze 
aanmaningen, dan wordt door het gemeentebestuur de opdracht gegeven om een grafsteen te plaatsen. De 
kosten worden verhaald op de concessiehouder.

Artikel 11
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De prijs van de concessie wordt vastgesteld door de gemeenteraad in het tariefreglement en moet volledig 
betaald zijn aan de gemeente binnen de vier maanden na het verlenen van de vergunning.

Wanneer na de aanvraag om een vergunning en na aanmaning de concessieprijs niet wordt betaald, dan 
wordt er overgegaan tot de ontgraving om dienstredenen. De nabestaanden worden hiervan voorafgaandelijk 
verwittigd. De stoffelijke overblijfselen worden overgebracht naar het niet- geconcedeerd gedeelte op 
dezelfde begraafplaats. De gemaakte kosten worden verhaald op de erfgenamen.

Artikel 12

Op aanvraag worden opeenvolgende hernieuwingen toegestaan voor de bepaalde tijd verstreken is. De 
hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de 
concessie verwaarloosd is. Deze aanvraag kan maar gebeuren ten vroegste 5 jaar voor het verstrijken van 
de concessie.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan, 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 het graf als aan de ingang van de begraafplaats 
uitgehangen. 

Als er geen aanvraag voor een hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie. Er kunnen geen bijbegravingen 
in een vervallen concessie worden toegestaan. 

De duur van de hernieuwing bedraagt naar keuze 15 jaar of 30 jaar.

Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een aanvraag tot 
hernieuwing doen.

De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. Deze 
termijn vangt aan op de vervaldatum van de vorige concessie.

De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in het 
desbetreffende huishoudelijk reglement, het politiereglement en het desbetreffende tariefreglement, die 
gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing. 

Artikel 13

In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis wegens openbaar 
belang of dienstnoodzakelijkheid kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. 
Zij hebben slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een 
ander deel van de begraafplaats, tot het einde van de concessietermijn. De eventuele kosten voor het 
overbrengen van de stoffelijke overschotten en van de graftekens zijn ten laste van het gemeentebestuur.

Artikel 14

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. De eventuele kosten voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van 
het gemeentebestuur. De kosten voor het overbrengen van de graftekens zijn ten laste van diegenen die de 
overbrenging hebben aangevraagd. 
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.
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Artikel 15

De wet van 20 juli 1971 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging heeft de eeuwigdurende 
concessies omgezet in verlengbare concessies van 50 jaar. Voor de hernieuwing van de eeuwigdurende 
concessies wordt dezelfde procedure toegepast als deze voor de hernieuwing van niet-eeuwigdurende 
concessies. 

De verlenging van een eeuwigdurende concessie is gratis.

(De voorafgaande beschikkingen omtrent de duur van de concessies doen geen afbreuk aan het recht op 
kosteloze hernieuwing van de vroeger verleende eeuwigdurende concessies, zoals voorzien in de wet van 20 
juli 1971. )
Wanneer er geen aanvraag tot hernieuwing van de eeuwigdurende concessie is ingediend, vervalt deze 
concessie ambtshalve. De gemeenteraad, of bij delegatie, het college van burgemeester en schepenen, 
moet de concessie niet expliciet beëindigen.

Artikel 16

Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen en rechthebbenden of bij ontstentenis 
hiervan, iedere belanghebbende, kan de gemeenteraad een concessie voortijdig beëindigen. 

Bij beëindiging op verzoek, kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd 
worden. 
De vraag tot voortijdig beëindiging zal gedurende 1 jaar aan de ingang van de begraafplaats en aan de 
betrokken concessie worden aangeplakt, en zal, indien mogelijk, de concessiehouder schriftelijk in kennis 
worden gesteld. 
Bezwaren tegen de voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. Indien er geen bezwaren zijn, dan wordt de concessie beëindigd door de 
gemeenteraad, of bij delegatie door het college van burgemeester en schepenen, en wordt het 
grafmonument eigendom van de gemeentelijke overheid. Het college van burgemeester en schepenen 
beslist over de bestemming ervan.

De rechtbank van eerste aanleg beslist over betwistingen inzake voortijdige beëindiging.

Gedurende de periode van bekendmaking berust de verantwoordelijkheid m.b.t. het onderhoud van de 
grafzerk volledig bij de concessiehouder.

Artikel 17

Wanneer het concessiecontract om gelijk welke reden ten einde loopt, moeten de graftekens binnen een 
termijn van 1 jaar verwijderd worden na bekendmaking aan het graf. Gebeurt dit niet, dan worden zij van 
ambtswege verwijderd. De van ambtswege verwijderde graftekens en de ondergrondse constructies worden 
eigendom van de gemeente.

Artikel 18

 In geconcedeerde grond bedraagt de afmeting van een graf: 
- grond: 0,90 m breedte x 2,30 m lengte
- grafsteen: 0,90 breedte x 2,30 m lengte

 In geconcedeerde grond bedraagt de afmeting van een urne graf:
- grond: 0,60 m x 0,60 m
- De afdekplaat mag maximum volgende afmetingen hebben 0,60 m x 0,60 m x 2 cm dikte. 

De afdekplaat moet bestaan uit duurzame materialen met als kleur antraciet. 
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- Het is niet toegelaten op de afdekplaat van het urnenveld enige constructie te plaatsen hoger dan 50 
cm

 De concessies met grafkelder hebben volgende afmetingen:
- 0,90 m breedte x 2,30 m lengte
- grafsteen: 0,90 breedte x 2,30 m lengte 

 De concessies met urnekelder hebben volgende afmetingen: 
- 0,60 m x 0,60 m 
- De aanwezige afdekplaat heeft volgende afmetingen : 0,60 m x 0,60 m x 2 cm dikte. 
- Het is niet toegelaten op de afdekplaat van het urnenveld enige constructie te plaatsen
       hoger dan 50 cm

 De concessies met columbarium hebben volgende afmetingen:
- De columbarium nissen:  0,60 m  x 0,60 m
- De afdekplaat mag maximum volgende afmetingen hebben : 0,58 m x 0,58 m x 2 cm dikte

Artikel 19

Boventallige bijzettingen in concessies met graf- of urnekelder of columbarium zijn toegestaan, mits de ruimte 
het toelaat en na goedkeuring van het College van Burgemeester en schepenen en betaling van een 
retributie.

3. Niet-geconcedeerde percelen

Artikel 20

Een overledene kan begraven of bijgezet worden in een niet-geconcedeerde graf, m.n.
- begraving van een kist of urne zonder kelder in grond,
- bijzetting in columbarium
- uitstrooiing op de strooiweide. 

Het gemeentebestuur rekent geen retributie aan voor het gebruik van een niet-geconcedeerde graf.

Een niet-geconcedeerd graf wordt 10 jaar bewaard. Na verloop van deze termijn zal het gemeentebestuur de 
niet-geconcedeerde gronden terugnemen.

Aan de herdenkingszuil van de strooiweide zal het naamplaatje minimum 10 jaar bevestigd blijven. Na deze 
termijn mag het automatisch door de technische dienst verwijderd worden.

Wanneer niet-geconcedeerde graven moeten worden ontruimd, dan zal een afschrift van de beslissing tot 
ontruiming gedurende 1 jaar voor het vervallen van een begravingstermijn bekendgemaakt worden: 

- aan het betrokken graf en/of in de nabijheid van het te ontruimen perceel. 
- Aan de ingang van de begraafplaats. 
- Aan de ingang van het gemeentehuis. 

De belanghebbenden zullen, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking bedoeld in vorige alinea, 
beschikken over een termijn van 1 jaar om de graftekens weg te nemen.
Na deze termijn worden de graftekens van ambtswege verwijderd, en worden ze eigendom van de 
gemeente. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze materialen. 

Op schriftelijke aanvraag van de verwanten of enig belanghebbende kan bij verloop van deze termijn een 
stoffelijk overschot of as dat begraven werd in een niet-geconcedeerde graf enkel overgebracht worden naar 
een concessie of de strooiweide. De omzetting van een niet-geconcedeerde begraving naar een concessie 
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op hetzelfde perceel is niet mogelijk. De kosten voor de ontgraving, voor eventuele crematie en de nieuwe 
vergunning zijn ten laste van de aanvrager.

Voor de ruiming van een niet-geconcedeerd perceel wordt een draaiboek opgemaakt. 

Artikel 21

 in niet-geconcedeerde grond bedraagt de afmeting van een graf:
- grond: 0,90 m breedte x 2,30 m lengte
- grafsteen: 0,90 breedte x 2,30 m lengte

 in niet-geconcedeerde grond bedraagt de afmeting van een urne graf: 
- grond: 0,60 m x 0,60 m
- De afdekplaat mag maximum volgende afmetingen hebben 0,60 m x 0,60 m x 2 cm dikte. 

De afdekplaat moet bestaan uit duurzame materialen met als kleur antraciet. 
- Het is niet toegelaten op de afdekplaat van het urnenveld enige constructie te plaatsen hoger dan 50 

cm

 De nissen van het columbarium hebben volgende afmetingen:
- 0,60 m x 0,60 m
- de afdekplaat mag maximum volgende afmetingen hebben: 0,58 m x 0,58 m x 2 cm dikte

Artikel 22

Het is verboden meer dan één stoffelijk overschot in één graf te begraven.
Slechts 1 asurn per urnenveld of nis is toegelaten. 

Het is evenwel toegelaten de moeder samen met haar doodgeboren kind of doodgeboren meerling in één en 
hetzelfde graf te begraven.

4. Begravingen

Artikel 23

De gemeente beschikt over twee begraafplaatsen gelegen te:
Koolskampstraat Pittem
Egemsdorpsplein Egem

Elk van deze begraafplaatsen beschikt over:
- een niet-geconcedeerd gedeelte bestemd voor niet-geconcedeerde grond, columbarium, urnenveld, 

asverstrooiingsweide;
- een geconcedeerd gedeelte voor geconcedeerde grond, grafkelders, columbarium, urnenveld,  
- een kinderbegraafplaats: begraving van stoffelijke overschotten en urnen van kinderen tot 12 jaar.

Artikel 24

De wijze van begraven kan na de begraving niet meer gewijzigd worden tenzij via de procedure van 
ontgraving.

Artikel 25

De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur 
tot 16.00 uur. Uitgezonderd op wettelijke feestdagen.

Er moet vooraf een toelating tot begraven bekomen zijn van het gemeentebestuur.
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Voor de plaats en het tijdstip moeten de betrokkenen zich schikken naar de beslissingen van de 
burgemeester of zijn aangestelde.

Artikel 26 

Mogen op het grondgebied van de gemeente begraven worden:
1. de personen die overleden zijn op het grondgebied van de gemeente Pittem.
2. de personen die elders overleden zijn, doch te Pittem zijn ingeschreven in het bevolkings-, 

vreemdelingen- of wachtregister, benevens de personen die in de gemeente hun verblijfplaats hebben 
en van die inschrijving zijn vrijgesteld bij wet of internationale overeenkomst.

3. de personen die begunstigde zijn van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of plaatsing in 
een geconcedeerde cel.

4. de gewezen inwoners van Pittem die vanuit Pittem rechtstreeks opgenomen zijn in een instelling of 
woon- en zorgcentrum. 

5. de ongehuwde kinderen, waarvan beide of één van de ouders leven en in Pittem gedomicilieerd zijn 
op het ogenblik van het overlijden van bedoeld kind.

6. De personen die in hun laatste wilsbeschikking te kennen hebben gegeven in Pittem of Egem te 
willen begraven worden. 

Artikel 27 

De begravingen worden volgens plan in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dat plan wijst de percelen aan 
conform art 23.
 
Op de lijkkist of asurn wordt een plaatje uit duurzaam materiaal bevestigd met het volgnummer van de 
begraving. 

Artikel 28 

Het gemeentebestuur plaatst de grafkelders in eigen beheer en concedeert ze tegen betaling van de kostprijs 
die vastgesteld is in het tariefreglement. 

Artikel 29

Grafkelders voor de begraving van maximaal één of twee niet-gecremeerde lichamen worden voorzien. Bij 
uitzondering kunnen grafkelders voor drie niet-gecremeerde lichamen voorzien worden.

Artikel 30

Concessies voor de begraving van asurnen worden verleend voor dezelfde duur en onder dezelfde 
algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten. 

Artikel 31 

De columbaria op de begraafplaatsen van de gemeente bestaan uit vierkante betonnen prefab nissen van 50 
op 50 cm. Ze worden geplaatst naargelang de behoeften en de inzichten van het gemeentebestuur. De 
opening bevindt zich langs de voorkant van de nis en wordt door de zorgen van het gemeentebestuur 
geopend en terug gesloten.

De concessiehouder dient zelf te zorgen voor een afdekplaat conform artikel 18 of 21 indien deze niet 
voorzien zijn door het gemeentebestuur. Indien voorzien door het gemeentebestuur dienen deze verplicht 
gebruikt worden.

Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en onder dezelfde algemene voorwaarden als 
bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen. 
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Artikel 32 

De geconcedeerde nissen in het columbarium, zijn bestemd voor zolang de ruimte het toelaat voor maximum 
drie gecremeerde lichamen. 

Artikel 33

De geconcedeerde urnenkelders zijn bestemd voor zolang de ruimte het toelaat voor maximum drie 
gecremeerde lichamen.

Artikel 34

Het is toegestaan, naar mate van het mogelijke, om de plaats voorzien voor een gewone lijkkist aan te 
wenden voor de bijzetting van 2 asurnen.

Artikel 35 

Als een columbariumconcessie en concessie van een urnenkelder om welke reden ook een einde neemt, 
wordt de as uitgestrooid op de strooiweide. 

5. Ontgravingen

Artikel 36

Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, en behoudens bij de terugneming van 
een geconcedeerd perceel of nis wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden, mag geen ontgraving 
worden verricht dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester.

De burgemeester kan een ontgraving slechts toestaan om ernstige redenen.

Artikel 37

De toelating tot ontgraving wordt niet gegeven voor overbrenging van een lijk naar een niet-geconcedeerd 
graf of voor de overbrenging van een asurn naar een niet-geconcedeerde nis. De toelating wordt wel 
gegeven voor asuitstrooiing.

Artikel 38

De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaanden schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester.

Ingeval van herbegraving moet vooraf een toelating tot herbegraving worden bekomen op een gemeentelijke 
begraafplaats of een begraafplaats buiten de gemeente. Het stoffelijk overschot moet onmiddellijk naar de 
nieuwe bestemming vervoerd en begraven, mits inachtneming van alle voorschriften ter zake.

Ingeval van crematie, wordt de as behandeld overeenkomstig artikel 19 en 24 van het decreet op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging dd. 16 januari 2004 en latere wijzigingen.

Artikel 39

De ontgravingen zijn onderworpen aan de betaling van een bedrag vastgesteld in het tariefreglement met 
uitzondering van de ontgravingen op gerechtelijk bevel of als gevolg van een bestuurlijke beslissing.

De ontgraving van stoffelijke resten gebeurt steeds door een erkende, private firma aangesteld door en ten 
laste van de concessiehouder. Andere ontgravingen gebeuren door de gemeentelijke aangestelde.

De kosten die eventueel voortvloeien uit de afbraak en de terugplaatsing van de naburige 
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graftekens, vallen ten laste van de nabestaanden, die de ontgraving aangevraagd hebben.

Artikel 40

Dag en uur van de ontgraving worden door de burgemeester bepaald. 
De begraafplaats dient op het tijdstip van de ontgraving voor het publiek gesloten te worden. Bij de 
ontgraving zullen enkel de door de burgemeester gerechtigde personen toegelaten worden.

Van 15 oktober tot en met 15 november worden geen ontgravingen verricht.

6. Graftekens, bouw- en beplantingswerkzaamheden – onderhoud van de graven

Artikel 41 

Uitsluitend de gemeentelijk aangestelde is ertoe bevoegd: 
- een volgnummer aan te brengen op de kist of de urn;
- de as uit te strooien;
- de kist of de 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; 
- bestaande grafkelders te openen en te sluiten;
- de nis in een columbarium te openen en te sluiten. 

Artikel 42

De werkzaamheden aan de grafsteen noodzakelijk voor het mogelijk maken van bijzettingen alsook alle 
bouwwerken, herstellingen en wijzigingen aan graftekens of -kelders geschieden onder de 
verantwoordelijkheid en de kosten van de families, vergunninghouders of hun rechthebbenden, die alle 
voorzorgsmaatregelen moeten treffen om ongevallen en schade aan de nabijgelegen grafstenen te 
voorkomen. Zij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor elk geval dat te wijten is aan hun nalatigheid of 
onvoorzichtigheid.

Artikel 43

De families, de vergunninghouders of hun rechthebbenden, blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover 
derden, voor de schade die zou berokkend worden aan nabijgelegen grafkelders of gedenkstenen of voor de 
ongevallen waarvan de bezoekers of de bedienden van de begraafplaats het slachtoffer zouden worden, ten 
gevolge van de slechte hoedanigheid van het aangewende materiaal, de gebrekkige uitvoering van de 
werken of het gebrek aan onderhoud. Iedere schade dient onmiddellijk door de betrokkene op zijn kosten 
hersteld of vergoed, volgens akkoord met de belanghebbende familie(s).

Artikel 44

Het aanbrengen van vaste planten moet gebeuren binnen de perken toegewezen aan elk individueel graf, 
derwijze, dat zij niet uitbreiden boven de aanpalende graven. Zij moeten zo worden geschikt of onderhouden 
dat zij het toezicht en de doorgang niet belemmeren. Beplantingen die hier niet aan voldoen, zullen zonder 
verwittiging door de verantwoordelijke van de begraafplaats worden verwijderd, zonder dat de familie of hun 
rechthebbenden hiertegen verhaal kunnen uitoefenen. De verwijderde beplantingen worden eigendom van 
de gemeente.

Artikel 45

Bij afwijking van artikel 44, is het wel toegelaten om seizoenplanten aan te brengen buiten de ruimte 
toegewezen aan het graf, onder voorwaarde dat dit gedaan wordt in een bakje, en voor zoverre de 
afmetingen van de wandelpaden of wegen dit toelaten en zij niet hinderend zijn voor de aanpalende 
grafstenen. Deze bepaling is niet toegelaten op de ruimte voor het columbarium of op de strooiweide.
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7. Slotbepalingen

Artikel 46

Alle gevallen, niet bepaald in het huidig reglement, worden geregeld door het College van Burgemeester en 
Schepenen. 

Artikel 47  

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 juni 2013.

Artikel 48 

Dit huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen vervangt alle vorige reglementeringen en beslissingen.

Artikel 49
 
Dit huishoudelijk reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 

Namens de gemeenteraad,

De gemeentesecretaris, De burgemeester-voorzitter,
(get.) Geert Mahieu. (get.) Ivan Delaere.

Voor éénsluidend afschrift :

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Geert Mahieu. Ivan Delaere.
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