Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke
begraafplaatsen
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135§2;

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42;

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 en bij het decreet van 18 april 2008;

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

Gelet op het besluit van 21 oktober 2005 van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden
waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden;

Gelet op het besluit van 24 februari 2006 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de wijzen van
lijkbezorging,

de

asbestemming

en

de

rituelen

van

de

levensbeschouwing

voor

de

uitvaartplechtigheid;

Overwegende dat de gemeenteraad concessies kan verlenen;

Overwegende dat de gemeenteraad als het gaat om een gemeentelijke begraafplaats die
bevoegdheid kan overdragen aan het college van burgemeester en schepenen; dat die delegatie van
bevoegdheid eveneens geldt voor het hernieuwen van de concessies en voor de terugneming van de
verwaarloosde concessies;

Gelet op de beslissing van 20 mei 1986 waarbij de gemeenteraad aan het college van burgemeester
en schepenen de bevoegdheid heeft overgedragen om grafconcessies te verlenen op de
gemeentelijke begraafplaatsen;

Overwegende dat de gemeenteraad het tarief en de voorwaarden voor het verlenen van de
concessies vaststelt;
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BESLUIT

I. Algemene bepalingen
Artikel 1
De teraardebestellingen hebben plaats op één van de gemeentelijke begraafplaatsen:
-

Hoeleden

-

Kersbeek

-

Kortenaken

-

Miskom

-

Ransberg

-

Waanrode

Artikel 2
Iedere begraafplaats beschikt over een columbarium, een strooiweide en een urnenveld.

Artikel 3
De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 9.00 uur tot 15.30
uur en op zaterdagen van 9.00 tot 15.30 uur. De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is niet
mogelijk op zon- en feestdagen.

Begrafenissen op zaterdag worden enkel toegestaan voor zover het beschikbare personeel en
materiaal het mogelijk maakt.

Er moet vooraf een toelating tot begraven bekomen zijn van het gemeentebestuur. De toelating tot
begraven is ook voor een doodgeboren of levenloos kind vereist. Voor de plaats en het tijdstip moeten
de betrokkenen zich schikken naar de beslissingen van de burgemeester of zijn aangestelde;”

II. Niet-geconcedeerde percelen
Artikel 4
Zonder concessie kunnen op de gemeentelijke begraafplaatsen begraven worden, bijgezet in een
columbarium of uitgestrooid worden:

1.

de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn
aangetroffen;
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2.

de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden
aangetroffen maar die hun hoofdverblijfplaats te Kortenaken hebben, d.w.z. ingeschreven zijn
in één van de bevolkingsregisters van de gemeente;

3.

de personen die bijgezet worden in een bestaand graf of in een gesloten nis in het
columbarium van een bloed- of aanverwant(e) tot de tweede graad;

4.

de personen die in een verzorgings- of verplegingstehuis werden opgenomen of omwille van
ziekte, wat dient te blijken uit een doktersattest, inwoonden bij een familielid buiten de
gemeente en er verbleven tot aan hun overlijden. Deze personen worden begraven aan
dezelfde voorwaarden als gewone inwoners van Kortenaken;

5.

ten uitzonderlijke titel en voor zover de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de
gemeente, kan het college van burgemeester en schepenen toestemming geven tot
begraving op een gemeentelijke begraafplaats;

6.

alle andere personen waarvoor een toelating tot begraven verleend werd, conform de
bepalingen van het gemeentelijk huishoudelijk reglement en het retributiereglement
betreffende de begraafplaatsen;

Artikel 5
Een niet-geconcedeerd graf moet minstens 10 jaar bewaard worden. Na deze periode blijven de nietgeconcedeerde graven kosteloos bewaard afhankelijk van de beschikbare ruimte op de
begraafplaatsen.

Wanneer niet-geconcedeerde percelen moeten worden ontruimd, zal een afschrift van de beslissing
tot ontruiming gedurende ten minste één jaar voor het ruimen van het graf bekendgemaakt worden:
o

aan het betrokken graf en/of in de nabijheid van het te ontruimen perceel;

o

aan de ingang van de begraafplaats;

o

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 die termijn worden zij van ambtswege verwijderd en worden ze eigendom van de gemeente. Het
college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze materialen.

Er worden geen concessies toegestaan bij de ontruiming van niet-geconcedeerde percelen.
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III. Concessies

Artikel 6
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.

Artikel 7
Er worden enkel concessies verleend op de nieuwe begraafplaatsen van Kortenaken, Waanrode en
Hoeleden en zolang de omvang van deze begraafplaatsen dit mogelijk maakt, voor het begraven van
stoffelijke overschotten en voor het begraven of bijzetten van urnen, volgens de tarieven opgenomen
in het gemeentelijk tariefreglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 8
Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten
evenals voor allen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke
overheid hun wil te kennen hebben gegeven. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een
feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen.
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De vergunningen worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de
begraafplaatsen volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen.
In geen geval mag er een vergunning verleend worden op de plaats bestemd voor de niet-vergunde
gronden.

Artikel 9
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
waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn onoverdraagbaar.

Artikel 10
De concessies worden verleend voor 30 jaar, behoudens bepalingen hierna onder artikels 12, 13 en
14.

De gemeenteraad stelt het verschuldigde bedrag vast.

De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen onder de in het
desbetreffende huishoudelijk reglement, het politiereglement en het retributiereglement bepaalde
voorwaarden, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag.
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De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.
Daarvoor wordt het formulier “Aanvraag grafconcessie” gebruikt met vermelding van identiteit van de
aanvrager(s) en van de begunstigde(n).

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

Artikel 11
De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van
het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 12
De concessies kunnen op schriftelijke aanvraag hernieuwd worden. Minstens een jaar voor het
verstrijken van de (te hernieuwen) concessie maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op
waarin wordt gesteld dat een aanvraag om hernieuwing moet worden ingediend wil men de concessie
hernieuwen. Een afschrift van die akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de
begraafplaats aangeplakt.

De gemeenteoverheid kan in extra middelen van bekendmaking voorzien.

Artikel 13
De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen
onder

de

voorwaarden

vastgesteld

in

het

desbetreffende

huishoudelijke

reglement,

het

politiereglement en het desbetreffende retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de
aanvraag tot hernieuwing.
De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.

De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag
de concessie verwaarloosd is.

Artikel 14

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

b. Hernieuwing met bijzetting
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De concessie kan op uitdrukkelijke aanvraag voor een nieuwe periode worden hernieuwd naar
aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de concessie. Met betrekking tot de duur ervan, gelden
dezelfde richtlijnen als bij de hernieuwing zonder bijzetting.

I

Indien er van de mogelijkheid tot hernieuwing van de concessie bij een bijzetting geen gebruik wordt
gemaakt én indien de laatste begraving in de concessie zich voordoet minder dan tien jaar voor het
verstrijken van de concessie, dan moet het graf gedurende een termijn van tien jaar behouden blijven.

Is geen aanvraag om hernieuwing ingediend voor het vervallen van de concessie, dan vervalt de
concessie. Een aanvraag tot hernieuwing van de concessie kan niet meer ingediend worden na het
verstrijken van de termijn van de oorspronkelijke concessie of de hernieuwingen ervan.
Tevens is geen enkele nieuwe teraardebestelling toegestaan na het verstrijken van die termijn.

Artikel 15
Er kunnen geen concessies verleend worden vóór het overlijden.
In éénzelfde concessie mogen slechts twee personen begraven worden.

Artikel 16
De voorafgaande beschikkingen omtrent de duur van de concessies doen geen afbreuk aan het recht
op kosteloze hernieuwing van de eeuwigdurende concessies, die werden verleend voor de
inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971. Op schriftelijk verzoek, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 9 van het decreet, wordt de hernieuwing toegestaan voor een termijn van 50 jaar.

Artikel 17
De retributie voor de hernieuwingen, wordt proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt.

Artikel 18
Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de retributie:
- bij de financieel beheerder gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag;
- indien de beslissing gunstig is, door het gemeentebestuur verworven.

Artikel 19
Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen, of bij ontstentenis hiervan, iedere
belanghebbende, kan het college een concessie voortijdig beëindigen. Bij beëindiging op verzoek, kan
de betaalde concessieprijs noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden.

Vooraleer het college tot beëindiging overgaat, zal de vraag tot beëindiging worden aangeplakt
gedurende 1 jaar aan de ingang van de begraafplaats en aan de betrokken concessie, en zal indien
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mogelijk, de concessiehouder schriftelijk in kennis worden gesteld. Bezwaren tegen een voortijdige
beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 20
Wanneer een concessie om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen
graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door het college
van burgemeester en schepenen vastgestelde termijn, eigendom van de gemeente.
Wanneer een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as worden
uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.

Artikel 21
Militairen of dienstplichtigen gesneuveld ‘voor het vaderland’ zullen voor onbepaalde tijd als gratis
concessiehouders op het ereperk worden beschouwd.

IV. Sluiting van een begraafplaats
Artikel 22
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of een geconcedeerde nis wegens openbaar
belang of dienstnoodwendigheden 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 dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente, tot het einde van de
concessietermijn. De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of
eventueel een vervangende grafkelder zijn ten laste van de gemeente.

Artikel 23
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 begraafplaats, tot het einde
van de concessietermijn. Voor het verstrijken van de concessietermijn kan een hernieuwing worden
aangevraagd. De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het
gemeentebestuur. De kosten van het overbrengen van de grafmonumenten evenals de kosten van
een vervangende grafkelder 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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V. Lijkbezorging
Artikel 24
Een stoffelijk overschot wordt begraven overeenkomstig ministeriële onderrichtingen terzake.

Bovengrondse begravingen worden niet toegestaan.

De begrafenisondernemer moet onmiddellijk na de begraving een voorlopig houten kenteken plaatsen
op het graf met de naam van de overledene.

Artikel 25
Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt,
worden na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven of
gecremeerd.
Kinderen tot 12 jaar zullen op een speciaal voorbehouden perceel begraven worden dat op ieder
kerkhof aanwezig is.

Artikel 26
Er wordt in een behoorlijke wijze voorzien in de lijkbezorging van behoeftigen. De daaruit
voortvloeiende kosten zijn ten laste van de gemeente van het Vlaams Gewest waar zij in de
bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister zijn ingeschreven.

Artikel 27
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.

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 laatste wilsbeschikking
kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming evenals over het ritueel van de
levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid.

Artikel 28
Indien het overlijden plaats heeft in het Vlaams Gewest, wordt, voor de begraving van een stoffelijk
overschot, een kosteloze toestemming verleend door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente waar het overlijden werd vastgesteld, of door de procureur des Konings van het
arrondissement van de plaats waar zich ofwel de begraafplaats ofwel de hoofdverblijfplaats van de
overledene bevindt, indien het overlijden heeft plaatsgehad in het buitenland.

Voor de begraving van een stoffelijk overschot van een persoon die overleden is in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest of het Waalse Gewest wordt met de toestemming tot begraving gelijkgesteld
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de machtiging die daartoe wordt verleend door de overheid die in dat gewest bevoegd is voor het
verlenen van een toestemming tot begraving.

Artikel 29
De rouwenden kunnen bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig zijn. Een aanvraag terzake
wordt minimum 2 dagen vóór de begraving bij de dienst burgerlijke stand ingediend.

Artikel 30
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, per begraafplaats, op welke plaatsen en in
welke volgorde de begravingen en de bijzettingen in het columbarium moeten gebeuren.
De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen
aan voor begraving in volle grond, concessies, kindergraven, alsook voor de bijzetting in de nissen
van het columbarium.
Het lukraak aanduiden van de plaatsen voor begraving, welbepaalde personen bevoorrechten of
sommige percelen voorbehouden voor bepaalde personen is verboden.

Artikel 31
Er mogen ten hoogste 2 stoffelijke overschotten boven elkaar geplaatst worden mits boven iedere kist
of lijkwade een laag grond van minimum 30 cm wordt aangebracht.
Boven de bovenste kist of lijkwade bevindt zich een laag grond van ten minste 65 cm.
De afstand tussen de doodskisten of lijkwaden bedraagt minstens 60 cm.
Urnenvelden hebben een diepte van 65 cm onder het maaiveld.

VI. Percelen en grafmonumenten

Artikel 32
Op het perceel, waarin een stoffelijk overschot of een asurn begraven werd in geconcedeerde grond,
moet uiterlijk vanaf het einde van de zesde maand na de aanvang van de concessie, aanwezig zijn:

-

een afzoming, in duurzame materialen, van de grenslijnen van de grafconcessie;

-

een grafzerk waarop aangebracht worden de naam, voornaam en de datum of het jaartal van
geboorte en van overlijden van de aldaar begraven personen.

In geval van bijbegraving moet na de begrafenis het perceel onverwijld in een ordentelijke staat
gebracht worden en dienen de afzoming, de graftekens of de afdekplaten geplaatst binnen
bovenvermelde termijn.
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Op een perceel op het urnenveld, waarin een asurn begraven werd in geconcedeerde grond, moet
uiterlijk vanaf het einde van de zesde maand na aanvang van de concessie een afdekplaat worden
aangebracht.

Indien binnen de voorziene termijn de plaatsing van de afzoming, de grafzerk of de afdekplaat niet is
uitgevoerd, of indien tijdens de verdere duur van de concessie niet langer aan die voorwaarden
voldaan is, kan zulks aanleiding geven tot het treffen van dezelfde maatregelen als deze die ingevolge
de wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging zijn voorzien bij verwaarlozing van graven.

Op een perceel, waarin een stoffelijk overschot of een asurn begraven werd, moet uiterlijk vanaf het
einde van de vierde maand na de begraving, minstens een houten kenteken geplaatst worden met
daarop vermeld de naam, voornaam en de datum of het jaartal van geboorte en van overlijden.

Artikel 33
De percelen voor het begraven van één enkel lichaam of één enkele asurn hebben de hiernavolgende
afmetingen in centimeter:

Lengte

Breedte

Voor een persoon < 8 jaar en > 12 weken (foetus)

150

80

Voor een persoon van ten minste 8 jaar

200

100

De percelen voor het begraven van één enkele asurn op het urnenveld hebben de volgende
afmetingen: 100 cm x 130 cm.

Voor bijzetting in een columbarium wordt per asurn één columbariumnis gebruikt, tenzij een recht tot
bijzetting is ontstaan.

Artikel 34
De percelen voor het begraven van maximum 2 lichamen of één lichaam en een asurn hebben de
volgende afmetingen in centimeter:

Voor personen van ten minste 8 jaar

Lengte

Breedte

200

100

De percelen voor het te samen begraven van twee asurnen op het urnenveld hebben volgende
afmetingen: 100 cm x 130 cm.
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Artikel 35
De grafmonumenten mogen de volgende buitenafmetingen niet overschrijden:

Lengte

Breedte

Max. hoogte

Voor persoon < 8 jaar en > 12 weken

130 cm

60 cm

75 cm

Voor 1 of 2 personen > 8 jaar

180 cm

80 cm

100 cm

Voor begravingen in concessies < 8 jaar

130 cm

60 cm

75 cm

Voor begravingen in concessies > 8 jaar

200 cm

100 cm

100 cm

De grafmonumenten of de afzoming moeten derwijze geplaatst worden dat tussen elke zijgrens van
het perceel en het erop geplaatste monument of de afzoming een vrije ruimte van 10 centimeter blijft.
Deze ruimte moet vrij blijven, er mag geen beplanting, bedekkingsmateriaal of enig ander voorwerp
worden geplaatst. Inbreuken hierop worden ambtshalve verwijderd.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om, indien het vereist is voor de
aanleg en inrichting van de begraafplaatsen, individueel afwijkingen aan de buitenafmetingen van
grafzerken te behandelen en toe te staan.

Artikel 36
De afstand tussen twee rug-aan-rug geplaatste monumenten bedraagt 40 centimeter. Deze ruimte
moet vrij gehouden worden, er mag geen beplanting, bedekkingsmateriaal of enig ander voorwerp
worden geplaatst. Inbreuken hierop worden ambtshalve verwijderd.
Een nieuw te plaatsen monument volgt de achterlijn van de reeds eerder geplaatste grafmonumenten.

Artikel 37
De grafmonumenten moeten voldoen aan 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 1 meter boven het grondpeil uitsteken;

De monumenten voor het urnenveld moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
-

vervaardigd zijn uit duurzame materialen;

-

de afdekplaat van 50 cm x 50 cm moet horizontaal geplaatst worden in overeenstemming met de
lijnrichting;

-

het monument mag niet hoger zijn dan 10 cm;
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Artikel 38
De aanplantingen moeten derwijze aangelegd 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 1 meter.

Artikel 39
De maximale afmetingen van een urne zijn:
-

hoogte: 26 cm;

-

diameter: 16 cm;

In een gesloten nis van het columbarium mogen maximum 2 urnen (bloed- of aanverwant tot de
tweede graad) geplaatst worden.
Nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de
gemeente afgesloten.

De naamplaat, door de familie zelf aan te kopen en te bevestigen, dient te voldoen aan volgende
voorschriften:
-

hoogte 34 cm, breedte 30 cm;

-

naam en voornaam;

-

geboorte- en overlijdensdatum;

Artikel 40

Nieuwe begraafplaats Hoeleden

Op de nieuwe begraafplaats van Hoeleden worden percelen met gelijkvormige graftekens en
percelen met niet-gelijkvormige graftekens voorzien.
Voor het perceel met de niet-gelijkvormige graftekens geldt artikel 33 tot 36 van het huishoudelijk
reglement.
Op de percelen met gelijkvormige graftekens zijn volgende bepalingen van toepassing:
A. in elk begraafvak zijn 4 begraafpercelen voorzien.
Rond elke grafzerk (die voldoet aan de bepalingen van hieronder) wordt een perkje (ca 1
m²) voorzien van boomschors afgeboord met een borduursteen.

Van zodra er vier begravingen zijn geweest in een begraafvak, wordt door toedoen van de
gemeentelijke diensten, het resterende deel van de 4 graven gezamenlijk ingezaaid met
gras.

De gemeentelijke diensten zorgen voor de uitvoering van deze werken
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B.

worden enkel grafstenen en andere gedenktekens toegelaten die voldoen aan de
volgende voorwaarden:

Gewone graven:
Hoogte van de rug: 90 cm
Breedte: 60 cm
Dikte: 10 cm
Bodemsteen (fundering): 1 m x 0,5 m x 5 cm
Materiaal: graniet, type Jasberg, zwarte achtergrond met lichtgrijze spikkels
Plantperkje voor grafzerk: afbakening in Belgische arduin, 60 cm (breedte rug zerk) x 30 cm, dikte 3
cm, hoogte 15 cm waarvan 5 cm boven de grond.
Een afdekplaat is niet toegelaten.

Kindergraven:
Hoogte van de rug: 90 cm
Breedte: 60 cm
Dikte: 10 cm
Bodemsteen (fundering): 1 m x 0,5 m x 5 cm
Materiaal: graniet, type Jasberg, zwarte achtergrond met lichtgrijze spikkels
Plantperkje voor grafzerk: afbakening in Belgische arduin, 60 cm (breedte rug zerk) x 30 cm, dikte 3
cm, hoogte 15 cm waarvan 5 cm boven de grond.
Een afdekplaat is niet toegelaten.

Graven voor urnen op het urnenveld
de horizontale grafsteen moet geplaatst worden boven het maaiveld op een door de gemeente
aangeduide bouwlijn;
bestaande uit een vlakke afdekplaat, vervaardigd uit graniet, type Jasberg, zwarte achtergrond met
lichtgrijze spikkels
afmetingen steen: 65 cm x 65 cm, dikte 10 cm;
op deze grafsteen wordt enkel de naam, de voornaam, het geboortejaar en het overlijdensjaar
vermeld en desgewenst ook de naam van de al dan niet overleden echtgenoot of echtgenote. Deze
gegevens worden in de steen gegraveerd in een letter- en cijfertype naar keuze;
de urnen worden geplaatst in een urnenkelder van 1 m diep en 44 cm breed;
de ruimte rond de urnenkelders moet vrij blijven. Er mag geen beplanting, geen ander
bedekkingsmateriaal, bloempotten (uitzondering Allerheiligenperiode) of enig ander voorwerp worden
geplaatst.

Graven voor urnen op het perceel bestemd voor gewone begravingen
Hoogte van de rug: 90 cm
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Breedte: 60 cm
Dikte: 10 cm
Bodemsteen (fundering): 1 m x 0,5 m x 5 cm
Materiaal: graniet, type Jasberg, zwarte achtergrond met lichtgrijze spikkels
Plantperkje voor grafzerk: afbakening in Belgische arduin, 60 cm (breedte rug zerk) x 30 cm, dikte 3
cm, hoogte 15 cm waarvan 5 cm boven de grond.
Een afdekplaat is niet toegelaten.

Graven op het ereperk
Voor het ereperk gelden de artikelen 41 tot en met 45 van deze verordening.

Columbariumnissen
Op de afsluitplaten van de columbariumnissen worden naamplaten bevestigd waarop de gegevens
van de overledene, naam en voornaam, geboorte- en overlijdensjaar, vermeld worden. Deze
gegevens worden in het naamplaatje gegraveerd in een letter- en cijfertype naar keuze. De
naamplaatjes, welke bestaan uit verguld geëloxeerd aluminium, worden door de gemeente gratis ter
beschikking gesteld en hebben de volgende afmetingen: 190 mm x 90 mm x 1 mm.
Er mag een kleine versiering aangebracht worden aan de nis zoals vermeld in artikel 44 van de
Politieverordening op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Strooiweide
Op de strooiweide wordt een herdenkingszuil voorbehouden voor het aanbrengen van een
herdenkingsplaatje. Op dit herdenkingsplaatje wordt de naam, voornaam, geboorte- en overlijdensjaar
van de overledene gegraveerd in een letter- en cijfertype naar keuze.
De naamplaatjes, uitgevoerd in verguld geëloxeerd aluminium , worden door de gemeente gratis ter
beschikking gesteld en hebben de volgende afmetingen: 190 mm x 90 mm x1 mm.
Dit herdenkingsplaatje wordt aangebracht door de gemeentelijke diensten.

Percelen voor begravingen
a) In volle grond
De percelen voor het begraven in volle grond van een niet-gecremeerd lichaam of één enkel asurn
zijn, voor een persoon jonger dan 8 jaar, 150 cm bij 80 cm groot en voor een persoon vanaf 8 jaar 200
cm bij 100 cm groot.
De percelen voor het begraven in volle grond van 2 niet-gecremeerde lichamen of één lichaam en een
asurn zijn, voor een persoon vanaf 8 jaar, 200 cm bij 100 cm groot.
Voor de geconcedeerde percelen gelden dezelfde afmetingen.

b) In grafkelder
De geconcedeerde percelen voor het begraven in een grafkelder hebben een eenvormige oppervlakte
van 239 cm op 103 cm.
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De grafkelders zijn 226 cm bij 91 cm groot zodat de kisten boven elkaar kunnen gezet worden. De
grafkelders kunnen langs boven geopend worden.
Het gemeentebestuur plaatst de grafkelders in eigen beheer.
De kostprijs en betalingsmodaliteiten worden in het retributiereglement vastgesteld door de
gemeenteraad.
c) In urnenveld
De percelen voor het begraven van 1 of 2 asurnen op het urnenveld zijn 65 cm op 65 cm groot.

d) In columbarium
De gesloten nissen voor bijzetting in het columbarium zijn bestemd voor 2 gecremeerde lichamen en
hebben de volgende binnenafmetingen:
hoogte : 37 cm
diepte 56 cm
breedte: 21 cm

VII Graven met lokaal historisch belang en graven van oud-strijders

Artikel 41
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt autonoom welke graven van historisch,
artistieke, volkskundige of socio-culturele waarde zijn.

Artikel 42
De ere-graven worden voorbehouden aan:
1.

de oud-strijders 1914-1918;

2.

de oud-strijders 1940-1945;

3.

de invalidensoldaten en de invalidenerkende weerstanders 1940-1945;

4.

de politieke gevangenen:

5.

de erkende krijgsgevangenen;

6.

de erkende weerstanders 1940-1945;

7.

de erkende weggevoerden;

8.

de erkende slachtoffers van militaire conflicten.

Artikel 43
De ereperken bestaan uit afzonderlijke graven, welke zonder onderbreking worden ingenomen en
welke voorzien worden van een eenvormig onderscheidingsteken, dat naam, voornaam, geboorte- en
sterftedatum en hoedanigheid van de overledene vermeldt.

Artikel 44
Deze grafmonumenten worden gedurende 50 jaar bewaard. De termijn is verlengbaar.
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Het onderhoud is ten laste van het gemeentebestuur.
In geval van sluiting van de begraafplaats of een gedeelte ervan, moeten de graven overgebracht
worden naar de nieuwe begraafplaats.

Artikel 45
De overledenen vermeld onder artikel 42 hebben recht op een verticaal geplaatste grafsteen die door
de gemeente aangekocht en ter beschikking wordt gesteld.
Deze grafsteen moet uniform zijn met deze die reeds werden geplaatst en is enkel mogelijk op het
ereperk van de gemeentelijke begraafplaatsen. Bijzettingen op dergelijke ereperken zijn niet mogelijk.

VIII. Slotbepalingen
Artikel 46
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.

Artikel 47
Dit huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen vervangt alle vorige
reglementeringen en beslissingen.

Artikel 48
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en bezorgd aan de hogere overheid.
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