HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
BEGRAAFPLAATSEN
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 25 november
2008.
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23 juni 2015.

1. Algemene bepalingen
Artikel 1.1:
De gemeente Londerzeel beschikt over 5 begraafplaatsen gelegen te
 Berkenlaan – Londerzeel
 Beemden – Londerzeel
 Bloemstraat – Londerzeel Sint-Jozef
 J. Van Doorslaerstraat – Steenhuffel
 Groenhofdreef - Malderen
De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk van 1april tot 31 oktober alle
dagen van 09.00 uur tot 19.00 uur en van 1 november van 31maart van 9.00 uur tot 17.00
uur. Er wordt niet begraven op zondagen en wettelijke feestdagen.
De wettelijke zon- en feestdagen zijn:
1ste januari – Pasen – Paasmaandag – 1 mei – Hemelvaartdag – Pinksteren –
Pinkstermaandag – 11 juli – 21 juli – 15 augustus – 1 november – 11 november – 25
december.
Er worden geen begravingen verricht zonder toelating van de burgemeester.
Voor de plaats van begraven en het tijdstip moeten de betrokkenen zich schikken naar de
beslissing van de burgemeester of zijn aangestelde.
Artikel 1.2:
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven, nissen of urnenvelden
geplaatste voorwerpen. De gemeente kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de
stormschade of schade door derden toegebracht op de gemeentelijke begraafplaatsen. De
gemeente kan ingrijpen om onveilige situaties te voorkomen of op te heffen.
Artikel 1.3:
Behoudens het verlenen van een concessie is de begraving van een stoffelijk overschot, de
begraving van een asurn, een bijzetting in een het columbarium, de asverstrooiing kosteloos
voor:
 personen die op het grondgebied van de gemeente Londerzeel overleden zijn of er
dood
 zijn aangetroffen;
 levenloze foetussen of doodgeboren kinderen wiens één van de ouders is
ingeschreven in
 het Bevolkingsregister van onze gemeente;
 overleden personen ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 van Londerzeel;
 personen die Londerzeel effectief bewonen, doch ingevolge wettelijke of internationale
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overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of
wachtregister van Londerzeel;
personen opgenomen in een instelling buiten Londerzeel, die vóór hun opneming hun
gewone verblijfplaats in Londerzeel hadden;
begunstigde(n) van een graf –of columbariumconcessie;
personen die vroeger in Londerzeel waren ingeschreven minstens 25 jaar,
en die omwille van hoge leeftijd of gezondheidsredenen bij één van hun
kinderen buiten Londerzeel zijn gaan wonen;
oud-strijders die op het ogenblik van hun overlijden geen inwoner meer zijn, maar
toch
minstens 25 jaar in de gemeente hebben gewoond na de respectievelijke oorlogen
waarvan
zij oud-strijder zijn, mogen op de ereperken van de gemeente begraven worden;
personen die bij hun leven een verklaring zoals vermeld in artikel 15§1 2 de lid van het
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorgingen, hebben
afgelegd en daarbij de begraafplaats van de gemeente Londerzeel gekozen hebben als
laatste rustplaats, en die ook kunnen bewijzen dat ze minstens 25 jaar ingeschreven
waren in onze gemeente;

Artikel 1.4:
De gemeenteraad stelt de tarieven vast. Het college van burgemeester en schepenen wordt
gemachtigd om de concessies te verlenen. Het verlenen van een concessie houdt geen
verhuring noch een verkoop in.
Artikel 1.5:
Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Londerzeel worden concessies verleend onder de
vorm van een perceel grond, een nis in het columbarium, een plaats op het urnenveld.
Artikel 1.6:
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 aanvragen gebeuren schriftelijk en bepalen de identiteit van de te begraven personen.
Artikel 1.7:
Er worden geen concessies verleend vóór het overlijden, behoudens bij een meervoudige
concessie waarbij de eerste onmiddellijk benut wordt voor een overleden persoon. Op het
ogenblik van het eerste overlijden wordt de concessie nominatief toegewezen. Deze
concessie kan enkel door de concessiehouder of zijn erfgenamen schriftelijk gewijzigd
worden.
De concessies zijn onoverdraagbaar.
Artikel 1.8:
Personen vreemd aan de gemeente en niet vermeld onder artikel 1.3. kunnen alleen in
concessie begraven worden. Bijkomend de personen die begraven liggen in een nietgeconcedeerd graf en waarvan de nabestaanden bij een ontgraving in het kader van een
herinrichting van de begraafplaatsen kiezen om te verlengen krijgen enkel de mogelijkheid
om over te gaan naar een nieuwe concessie tegen betaling, aansluitend aan de laatst
ingenomen concessie op dezelfde begraafplaats.
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Artikel 1.9:
De concessies worden verleend voor een termijn van 40 jaar. Het is het college van
burgemeester en schepenen die hernieuwingen verleend. De concessie vangt aan op de
datum van begraving van de eerste overledene.
Artikel 1.10:
Op aanvraag worden opeenvolgende hernieuwingen van 10 jaar toegestaan vóór de bepaalde
termijn verstreken is. De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien de concessie
op het moment van de aanvraag verwaarloosd is.
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 wordt gedaan vervalt de concessie.
De niet-weggenomen graftekens en de ondergrondse bouwwerken worden eigendom van de
gemeente.
Artikel 1.11:
In geval van terugneming van een perceel wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige
vergoeding. Zij hebben in dit geval slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel,
nis, urnenkelder van dezelfde afmetingen op een andere plaats en dit tot het einde van de
concessietermijn. De kosten voor overbrenging van de stoffelijke resten en graftekens zijn
ten laste van het gemeentebestuur.
Artikel 1.12:
Bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats kunnen de concessiehouders geen
aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben recht op een perceel, nis, urnenkelder van
dezelfde afmeting op een andere gemeentelijke begraafplaats tot het einde van de
concessietermijn. De eventuele kosten voor het overbrengen van de stoffelijke resten zijn ten
laste van het gemeentebestuur. De kosten voor het overbrengen van de graftekens zijn ten
laste van diegenen die de overbrenging aanvragen.
Artikel 1.13:
De gemeenteraad kan op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen of
bij ontstentenis hiervan, iedere belanghebbende, de concessie voortijdig beëindigen. De
betaalde concessieprijs kan noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden. De vraag
tot beëindiging zal gedurende één jaar aanplakt worden aan de ingang van de begraafplaats
en aan de betrokken concessie. Bij eventuele bezwaren dienen deze schriftelijk te worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 1.14:
Bij opgraving dienen de grafmonumenten of delen ervan in opdracht van de familieleden
verwijderd te worden ten laatste de dag vóór de opgraving.
Artikel 1.15:
Het college van burgemeester en schepenen maakt een lijst op van graven met lokaal
historisch belang. Deze graven worden 50 jaar bewaard en onderhouden door de
gemeenteoverheid tenzij ze opnieuw in concessie kunnen gegeven worden aan
belangstellenden.
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2. De begravingen
Artikel 2.1:
Ieder kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste
wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, hetzij begraven, hetzij verstrooien of
bewaren van de as na crematie, evenals het ritueel van de levensbeschouwing volgens
dewelke de uitvaartplechtigheid moet verlopen, richten tot de ambtenaar van de burgerlijke
stand van zijn gemeente. In voornoemd geval geldt deze laatste wilsbeschikking als
aanvraag tot crematie.
Bijkomend is nu ook de mogelijkheid om een uitvaartcontract te vermelden in de laatste
wilsbeschikking, ook bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, met vermelding van het
contractnummer, de datum van ondertekening van het contract en de identiteit van de
maatschappij waarmee het contract werd afgesloten.
Artikel 2.2:
Op de Londerzeelse kerkhoven zijn percelen voorzien voor het begraven in volle grond,
grafkelders, een columbarium, een urnenveld en een strooiweide.
Artikel 2.3:
Indien de nabestaanden bij het gehele verloop van de begrafenisplechtigheid aan het graf
aanwezig willen zijn, dan wordt dit bij de aangifte aangevraagd.
Artikel 2.4:
Geen enkele begraving vindt plaats zonder toestemming van de burgemeester. De
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal het lijk laten onderzoeken en signaleert de
aanwezigheid van een implantaat. Zo de overledene een implantaat draagt dat werkt op een
batterij, moet deze batterij worden verwijderd op kosten van de familie. De aangeduide
persoon die de lijkbezorging zal verzorgen, is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering
van deze verwijdering.
Buiten de grafmaker of zijn aangestelde heeft niemand het recht om begravingen uit te
voeren. De toelating tot begraving wordt zo snel mogelijk bericht aan de grafmaker of zijn
aangestelde.
De bevoegdheid om grafkelders te laten openen, ligt bij de burgemeester. Voor de
grafkelders die aan de voorkant worden geopend, worden de werken uitgevoerd door de
grafmaker of zijn aangestelde. Voor de grafkelders die aan de bovenkant worden geopend,
worden de werken uitgevoerd door een externe firma die wordt aangeduid door het
gemeentebestuur. De extra kosten vallen ten laste van de nabestaande(n), en bij
beschadiging kan de gemeente ook niet aansprakelijk gesteld worden, maar vallen de kosten
ten laste van de externe firma of de aanvrager(s).
Artikel 2.5:
Een perceel op de gemeentelijke begraafplaats Beemden wordt voorbehouden voor de
begraving van foetussen die geboren worden voor het verstrijken van de 6 de maand van de
zwangerschap. Deze levensloze geboren kinderen of foetussen mogen op de voorziene
sterrenweide begraven worden op eenvoudig verzoek van de ouders, zonder dat de naam
van de foetus of van de ouders op één of andere manier mag vermeld worden. De ouders
kunnen zelf beslissen om de foetus te begraven of te laten cremeren, en de begraving
gebeurt in volle grond op een diepte van ten minste zestig centimeter. Er is op de
sterrenweide ook een strooiweide voorzien. Ouders kunnen ook kiezen om gratis een
sterretje te plaatsen op de voorziene weide. Op de sterrenweide mogen geen persoonlijke
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ornamenten geplaatst worden. Het gemeentebestuur kan de plaatsing in dezelfde doodskist
toelaten van kort na de geboorte overleden meerlingen.
Artikel 2.6:
In niet-geconcedeerde grond worden de lijken en asurnen begraven de ene naast de andere,
naargelang van hun aankomst op de begraafplaats. Deze begravingen worden voor minstens
20 jaar bewaard.
Dergelijk graf mag enkel verwijderd worden nadat gedurende een jaar een afschrift van de
beslissing tot verwijdering zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats werd
uitgehangen. De gemeenteraad beslist dat de resten die aangetroffen worden binnen de
omheining van de begraafplaats rekening houdende met de naleving van de laatste
wilsbeschikkingen zullen begraven worden.
Wanneer niet-geconcedeerde graven voor nieuwe begravingen moeten worden gebruikt,
wordt in de beslissing kennis gegeven van de termijn waarbinnen zij graftekens mogen
wegnemen. Bij het verstrijken van de termijn worden de materialen eigendom van de
gemeente.
Artikel 2.7:
Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden de bestaande ereperken behouden. Eens deze
volledig ingenomen kan geen beroep meer gedaan worden om er op te begraven. Kunnen op
het ereperk worden begraven:
a) de Oud-strijders van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945 en Korea
b) de erkende politieke gevangenen
c) de erkende gewapende weerstanders en weerstanders door de sluikpers
Worden uitgesloten van deze maatregel: zij die wegens onvaderlandse houding in oorlogstijd
een veroordeling opliepen of die wegens zelfde redenen van hun burgerlijke of politieke
rechten werden beroofd en niet in hun rechten werden hersteld.
Artikel 2.8:
Er wordt in een behoorlijke wijze voorzien in de lijkbezorging van behoeftigen, in de mate
van het mogelijke rekening houdende met zijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van
lijkbezorging, evenals met het gekozen ritueel. De kosten zijn ten laste van de gemeente van
het Vlaams Gewest waar zij in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister
zijn ingeschreven.
Artikel 2.9:
De grafmaker of zijn aangestelde houdt een register bij waarin de identiteit wordt vermeld
van alle begraven personen, de datum van begraving, de aard van de begraving, het
volgnummer. Het volgnummer wordt bevestigd op de kist of op de asurn.
Op de dienst burgerlijke stand wordt er een elektronisch register bijgehouden die alle
gegevens omtrent begraving centraliseert.
Artikel 2.10:
Retroactieve thuisbewaring kan aangevraagd worden voor geconcendeerde of nietgeconcendeerde grond aangevraagd worden - opvraging urne, toepassing artikel 24 en 24bis
van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Op vraag van de overlevende
echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en de bloedverwanten eerste graad kan een
geconcedeerde asurne retroactief opgevraagd worden volgens toepassing van artikel 24 en
24 bis van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. De aanvraag dient
schriftelijk te gebeuren op een gezamenlijk document en is gericht aan het college van
burgemeester en schepenen.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan ingediend worden tot zolang de termijn
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loopt.
De plaats van bewaring of uitstrooiing wordt in de aanvraag opgegeven.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan slechts één maal worden ingediend.
De melding tot retroactieve thuisbewaring wordt gedurende 6 maand aan de ingang van de
begraafplaats en aan de betrokken nis of aan het betrokken perceel uitgehangen ter
kennisname.
De modaliteiten betreffende de ontgraving, opgenomen in het gemeentelijk politiereglement
zijn van toepassing.
De geconcedeerde nis/perceel wordt gedurende een termijn van twee jaar bewaard.
De bewaringstermijn heeft geen invloed op de oorspronkelijke toegekende concessietermijn.
Wanneer de thuisbewaring na de termijn van twee jaar ophoudt, kan de as van de
overledene uitgestrooid worden op de strooiweide van één van de gemeentelijke
begraafplaatsen of kan de asurne terug worden bijgezet of begraven worden in de bewaarde
concessie.
Wanneer de concessie tijdens de periode van bewaring afloopt dient deze te worden
hernieuwd of vervalt het recht op de concessie.
Wanneer, na een termijn van twee jaar, de asurne niet wordt teruggebracht naar de
begraafplaats, wordt de concessie ambtshalve opgeheven.
De betaalde concessieprijs kan noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden.
3. Bepalingen inzake afmetingen
De minimale afstand tussen een graf en de perceelgrens van de begraafplaats bedraagt één
meter.
De afstand tussen doodskisten of lijkwaden bedraagt minstens 60 cm bij begravingen in volle
grond. Boven de bovenste doodskist of lijkwade bevindt zich een laag grond van minstens 65
cm.
Volgende afmetingen dienen te worden nageleefd:
Artikel 3.1: de niet-geconcedeerde grond (personen jonger dan 12 jaar):
De lengte: 1,6 meter, breedte: 0,6 meter. De afstand tussen de grafzerken onderling dient
langs beide kanten 0,2 meter te bedragen.
De totale hoogte van de grafzerk mag 0,7 meter gemeten vanaf het maaiveld niet
overschrijden voor een kindergraf.
Het perk wordt eveneens gebruikt voor de begraving van urnen.
Artikel 3.2: de niet-geconcedeerde grond (personen ouder dan 12 jaar):
Indien er een grafmonument geplaatst wordt, is men vrij in de materiaalkeuze en moet het
grafmonument voldoen aan volgende afmetingen.
De lengte: 1,8 meter, breedte: 0,8 meter. De afstand tussen de grafzerken onderling dient
langs beide kanten 0,2 meter te bedragen.
De totale hoogte van het grafmonument mag 1,5 meter gemeten vanaf het maaiveld niet
overschrijden. Dit geldt ook voor versiersels op het grafmonument.
Artikel 3.3: de geconcedeerde grond van twee vierkante meter: (grafkelder)
De grafkelders worden vooraf geplaatst door de gemeente Londerzeel.
De lengte : 2,2 m – de breedte : 0,9 m – de hoogte : 1,4 m. De stoffelijke overschotten
worden horizontaal begraven in de grafkelders voor maximaal twee personen.
Grafkelders voor meer dan twee personen worden niet geplaatst. Voor de begraving van
meer dan twee personen dienen de aanvragers meerdere grondconcessies aan te kopen.
Eén afstand met een lengte van 2 meter en een breedte van 1 meter.
De totale hoogte van de grafzerk mag 1,5 meter gemeten vanaf het maaiveld niet
overschrijden. Dit geldt eveneens voor de versiersels op de grafzerk.
De grafzerken dienen aan te sluiten. Er mag geen plaats tussen de zerken opengelaten
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worden.
Het kopstuk van het grafmonument is gemonteerd op de bodemplaat. De eerste 20 cm van
de bovenplaat is vlak, effen en horizontaal uitgevoerd. De bodemplaat mag maximaal 20 cm
boven het maaiveld uitsteken. Er wordt verwezen naar hierbij gevoegde schets welke deel
uitmaakt van dit besluit (bijlage 1).
Het plaatsen van een grafsteen is verplicht binnen een termijn van zes maanden na het
begraven van de eerste overledene. Deze bepaling is eveneens van toepassing bij de
aankoop van meerdere grafkelders naast elkaar.
Artikel 3.4: de geconcedeerde grond van vier en zes vierkante meter:
Twee afstanden met een lengte van 2 meter en een breedte van 2 meter.
Drie afstanden met een lengte van 2 meter en een breedte van 3 meter.
met kelder: begraving van respectievelijk vier en zes lichamen
De totale hoogte van de grafzerk mag 1,5 meter gemeten vanaf het maaiveld niet
overschrijden.
De grafzerken dienen aan te sluiten. Er mag geen plaats tussen de zerken opengelaten
worden.
Artikel 3.5: een graf op het ereperk:
De ereperken worden uniform aangelegd. De graftekens worden geplaatst in opdracht van de
familieleden van de overledenen. Het onderhoud van deze graftekens zal gebeuren door het
gemeentebestuur, die zal streven naar een behoud van deze ereperken.
De graftekens dienen uitgevoerd in blauwe natuursteen.
De plaatsing van een genormaliseerd grafmonument is verplicht op het ereperk van de Oudstrijders. De aankoop is ten laste van de aanvragers.
Het plaatsen van een grafsteen is verplicht binnen een termijn van maximum 6 maanden na
het begraven van de overledene.
De afwerking dient als volgt te gebeuren :
a) Het veld van het staande gedeelte is op de voorzijde derwijze gebouchardeerd dat het
kruis, de letters, de lauwertak en de rondlopende band een uitspringend reliëf vertonen
van minstens 2 mm.
b) De zijkanten van beide gedeelten van het monument zijn gefrijnd.
c) Het bovenvlak van het grondvlak, alsook het kruis, de letters, de lauwertak en de
rondlopende band van het staande gedeelte zijn glad afgewerkt.
d) Alle boorden zijn rondgeslepen.
De tekst dient in blokletters te gebeuren op de volgende wijze :
a) op 7 cm onder kruis : de naam en voornaam van de overledene ; hoogte letter : 4 cm
b) op 3,5 cm onder voorgaande tekst links de vermelding : "strijder 1940-45" ; hoogte
letter 3 cm
c) op 3,5 cm onder voorgaande tekst eventueel de vermelding "echtg." of "wedr." ;
hoogte letter 3 cm
d) op 3,5 cm onder voorgaande tekst de naam en voornaam van de laatste echtgenote;
hoogte letter 3 cm
e) op 3,5 cm onder voorgaande tekst geboorte- en overlijdensjaar ; hoogte 3 cm
Onder de voormelde tekst een lauwertak quasi horizontaal 25 cm lang bij 5 cm breed.
De naam en voornaam van de overledene of de echtgenote mogen op twee lijnen, met
tussenruimte van 3,5 cm, worden geplaatst. De gehele tekst mag evenwel het aantal van 6
lijnen niet overschrijden. (schets : bijlage 2)
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De voet of sokkel van het grafmonument wordt in een prefab-betongleuf geplaatst. De
prefab-betongleuf heeft een breedte van 0,20 m en een dikte van 0,15 m.
De graftekens moeten vervaardigd zijn uit natuursteen en dienen opgesteld in de door het
gemeentebestuur geplaatste prefab-betongleuf. De grafmonumenten moeten met de rugzijde
op een rechte lijn gesteld worden en het midden van het monument moet samenvallen met
de aslijn van het graf.
Voor personen die in aanmerking komen voor een begraving op het ereperk van de Oudstrijders, dienen de nodige bewijsstukken of staatsdocumenten te worden voorgelegd aan de
burgemeester.
Het ereperk wordt eveneens gebruikt voor de begraving van urnen.
Artikel 3.6: de niet-geconcedeerde urnen in een columbarium:
De cellen in het columbarium zijn voorzien voor het plaatsen van één asurn. De nietgeconcedeerde columbariumnissen worden toegestaan voor een termijn van twintig jaar te
rekenen vanaf de datum van overlijden. De aanvragers van zulke nis zijn verplicht een
naamplaat en/of sierplaat te laten aanbrengen na de bijzetting en dit binnen de twee
maanden.
Na twintig jaar wordt de dag en uur van het wegnemen van de urn en het verstrooien van de
as door de burgemeester bepaald. Indien belanghebbenden bekend
zijn, wordt hen het wegnemen van de urn en het verstrooien van de as schriftelijk
medegedeeld. De urn wordt, na het strooien van de as, onmiddellijk vernietigd. Aan het graf
en de ingang zal gedurende 1 jaar een afschrift uithangen aangaande de verwijdering.
Het gebruik maken van een niet-geconcedeerde columbariumnis houdt in dat na het
verstrijken van de termijn van 20 jaar en na het verstrooien van de as geen sierplaat of
naamplaat meer mag aangehecht worden aan de muur.
In het columbarium van de begraafplaats mogen enkel de urnen waarin de as van
gecremeerde lijken zich bevindt, bijgezet worden. Sieromhulsels aan de urnen worden niet
toegestaan in de columbariumnis die bestemd is voor de bijzetting van één urn (afmeting nis
: 37 x 37 x 36).
Artikel 3.7: de geconcedeerde urnen in een columbarium:
De cellen in het columbarium zijn voorzien voor het plaatsen van twee urnen. De
geconcedeerde columbariumnissen worden toegestaan voor een termijn van 40 jaar. De
concessie vangt aan op datum van de plaatsing van de eerste urne. Bij verloop van de
termijn zal er aan het graf en de ingang gedurende 1 jaar een afschrift uithangen.
In het columbarium van de begraafplaats mogen enkel de urnen waarin de as van
gecremeerde lijken zich bevindt, bijgezet worden. Sieromhulsels van de urnenpotten worden
niet toegestaan in de columbariumnis die bestemd is voor de bijzetting van twee urnen
(afmeting nis : 37 x 37 x 36).
Nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde
van de gemeente afgesloten.
Op de afdekplaat is een naamplaat bevestigd. De kosten voor de belettering van de sierplaat
worden gedragen door de familie.
Deze naamplaat moet voldoen aan de volgende voorschriften:
a) vermelding van: naam, voornaam, geboorte- en sterftejaar van de overledene
b) afmeting: hoogte 300 mm, lengte 340 mm.
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Artikel 3.8: de asverstrooiing:
De assen worden uitgestrooid door middel van een asverstrooiingstoestel, bediend door een
gemeentelijke aangestelde.
Nabij de strooiweiden zijn herdenkingszuilen geplaatst.
Op de zuilen worden naamplaatjes aangebracht ter herdenking aan de overledene.
In het naamplaatje wordt op een uniforme wijze de naam, voornaam, geboortejaar en
overlijdensjaar gegraveerd. Het naamplaatje wordt door de grafmaker op de herdenkingszuil
geplaatst voor de asuitstrooiing
Artikel 3.9: de niet-geconcedeerde urnenvelden:
De ruimte voor de niet-geconcedeerde begraving van een urn is voorzien voor het plaatsen
van één asurn. De niet-geconcedeerde begraving van een urn wordt toegestaan voor een
termijn van twintig jaar te rekenen vanaf de datum van overlijden.
De aanvragers zijn verplicht een naamplaat en/of sierplaat te laten aanbrengen na de
begraving en dit binnen de twee maanden.
Afmetingen grafput : 30 x 30 cm
Afmetingen gedenksteen : 50 x 50 cm – dikte min. 4 cm
Hoogte van het grafmonument max. 50 cm
Na twintig jaar wordt de dag en uur van het wegnemen van de urn en het verstrooien van de
as door de burgemeester bepaald. Indien belanghebbenden bekend zijn, wordt hen het
wegnemen van de urne en het verstrooien van de as schriftelijk medegedeeld. De urne
wordt, na het strooien van de as, onmiddellijk vernietigd. Aan het graf en de ingang zal
gedurende 1 jaar een afschrift uithangen aangaande de verwijdering.
Artikel 3.10: de geconcedeerde urnenkelders:
De urnenkelders zijn voorzien voor de plaatsing van twee urnen. De geconcedeerde
urnenkelders worden toegestaan voor een termijn van 40 jaar. De duur van het
concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de plaatsing van de eerste urne. Bij
verloop van de termijn zal er aan het graf en de ingang gedurende 1 jaar een afschrift
uithangen.
Op het urnenveld van de begraafplaats mogen enkel de urnen waarin de as van gecremeerde
lijken zich bevindt, bijgezet worden.
De urnenkelder is bestemd voor de berging van twee urnen.
Afmetingen grafput : 50 x 50 cm
Afmetingen afdeksteen : 60 x 60 cm
Nadat de asurn in de urnenkelder is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de
aangestelde van de gemeente afgesloten.
Op het lessenaarsdeksel is een naamplaat in gepolijst graniet bevestigd door het
gemeentebestuur.
De belettering van de naamplaat is ten laste van de nabestaanden.
4. Crematie
Artikel 4.1:
Voor crematie is een toestemming vereist van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand waar
het overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse
Gewest heeft plaatsgehad.
Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaamse Gewest is een verlof tot
crematie vereist van de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar
zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt.
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Artikel 4.2:
De as van gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de
begraafplaats worden begraven, bijgezet in een bestaande grafkelder waarvan men
begunstigde is of in een columbarium worden bijgezet.
De as kan worden uitgestrooid:
 op de gemeentelijke strooiweide
 op de territoriale zee
Artikel 4.3:
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald in een schriftelijke wilsuiting of, bij gebrek,
op gezamenlijk schriftelijk verzoek van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de
overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste
graad of, als het om een minderjarige gaat op verzoek van de ouders, voogd of de voorlopige
bewindvoerder :
 worden uitgestrooid op een ander plaats dan de begraafplaats. De uitstrooiing kan
niet gebeuren op openbaar domein. Indien het terrein niet de eigendom is van de
overledene of zijn nabestaanden, is de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het
betrokken terrein vereist.
 worden begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. De begraving kan niet
gebeuren op openbaar domein. Indien het terrein niet de eigendom is van de overledene
of zijn nabestaanden, is de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betrokken
terrein vereist.
 ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een
andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een einde komt aan de bewaring van de
as, wordt de as door toedoen van de nabestaanden die er de zorg voor heeft of zijn
erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er
begraven, in een columbarium bijgezet, uitgestrooid te worden ofwel op de territoriale
zee te worden uitgestrooid.
Artikel 4.4:
Onverminderd de vorige bepaling, kan op verzoek van de echtgeno(o)t(e), wettelijk
samenwonenden of partners en van de bloed- of aanverwanten in de tweede graad, een
gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.
Artikel 4.5:
Indien bij een thuisbewaring de nabestaande(n) beslist om afstand te doen van de assen dan
dienen deze overgebracht te worden naar de gemeente, en zullen deze assen uitgestrooid
worden op de voorziene strooiweide. Indien de nabestaanden verkiezen om de assen in een
columbarium of urnenveld te plaatsen kan dit enkel in geconcedeerde grond tegen betaling.
Artikel 4.6:
Indien nabestaanden na de begraving van de assen die opgebaard zijn in een nietgeconcedeerde nis/perceel kiezen om verplaatst te worden kan dit enkel naar een
geconcedeerde nis/perceel, tegen betaling. Enkel als er beslist wordt om uit te strooien op de
voorziene strooiweide kan dit gratis.
5. Graven met lokaal historisch belang
Artikel 5.1:
Volgens het nieuwe decreet van 16/01/2004 kunnen graven met lokaal historisch belang 1 als
kleine onroerende erfgoedelementen worden beschouwd en als dusdanig voor een periode
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van 50 jaar worden bewaard en onderhouden door de gemeentelijke overheid. Het gaat over
graven met een historisch, volkskundige of socio-culturele waarde, die niet beschermd zijn
als monument.
1 Artikel 26, §2 van het decreet.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt autonoom welke graven hiervoor in
aanmerking komen. Zij kan hiervoor advies vragen aan de erfgoedraad.
De lijst heeft de hiernavolgende rechtsgevolgen:
1. De graven moeten 50 jaar worden bewaard. Deze termijn is verlengbaar, maar niet
noodzakelijk opnieuw met vijftig jaar.
2. Het onderhoud is ten laste van het gemeentebestuur.
3. Ingeval van sluiting van de begraafplaats of een gedeelte ervan, moeten de graven
overgebracht worden naar een nieuwe begraafplaats.
4. Het onderhoud van de historische graven kan ook gebeuren met een peterschap.
6. Overgangsmaatregelen
Artikel 6.1:
Alle concessies toegewezen vóór de toepassing van dit reglement blijven ongewijzigd
behouden.
Verlengingen vallen echter onder toepassing van het nieuw reglement.
7. Slotbepalingen
Artikel 7.1:
De hernieuwingen van een altijddurende concessie worden toegestaan overeenkomstig
artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Artikel 7.2:
Alle gevallen niet opgenomen in de huidige reglementeringen worden geregeld door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 7.3:
Dit gemeenteraadsbesluit vervangt alle vorige besluiten.
Artikel 7.4:
Onderhavig reglement zal opgenomen worden in het politiereglement
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