HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN
HOOFDSTUK 1 : ALGEMEENHEDEN
Artikel 1
De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op dagen en uren vastgelegd door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Diegenen die voor de begraving instaan regelen met het Gemeentebestuur de formaliteiten
betreffende de begraving. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het Gemeentebestuur het nodige
gedaan. Deze kosten kunnen verhaald worden op de nalatenschap.
Voor de plaats en het tijdstip moeten de betrokkenen zich schikken naar de beslissingen van de
burgemeester of zijn aangestelde.
Artikel 2
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, gebeurt ten vroegste 24
uur na het overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie
met daarop volgend de begraving, de berging of de verstrooiing van de as.
HOOFDSTUK 2 : TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 3
Gemeentelijke begraafplaatsen
-

Kerkhof Centrum : Achttien augustuslaan
Kerkhof Voorde : Wetterensteenweg
Kerkhof Massemen : Kapellekouter
Kerkhof Kwatrecht : Steenbergstraat
Kerkhof Westrem : Dorpsstraat (enkel grondgraven en asverstrooiing geldig tot 31/12/2015)

Privé-begraafplaatsen
Na crematie van een stoffelijk overschot kan de as ook begraven,bewaard of verstrooid worden op
een private eigendom .
De aanvraag tot thuisbewaring wordt gezamenlijk ingediend door de overlevende
echtgenoot/echtgenote of samenlevende partner en de bloedverwanten in eerste graad. Indien het
om een minderjarige gaat, mede op verzoek van de ouders of voogd.
HOOFDSTUK 3 : BEGRAVINGEN
Artikel 4
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een
columbarium/urnenmuur en de asverstrooiing van :

-

de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn;de personen die op
datum van overlijden ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van Wetteren;
de personen, begunstigd van een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de
bijzetting in een geconcedeerde nis;
niet-inwoners van de gemeente Wetteren, mits betaling van een retributietaks vastgesteld
door de gemeenteraad.
Dit met uitzondering van :
a)rusthuisbewoners die voor hun opname in het rusthuis ingeschreven waren in één van
bevolkingsregisters van de gemeente Wetteren.
b) personen die vroeger in de bevolkingsregisters van Wetteren waren ingeschreven
gedurende minstens 20 jaar, maar die omwille van hun ouderdom, minstens 60 jaar bij
afschrijving uit de registers, of omwille van ziekte, inwoonden bij één van hun kinderen
buiten de gemeente en er verbleven tot aan hun overlijden.
Deze uitzonderingen genieten het inwonerstarief.

De nodige bewijsstukken worden door de aanvrager(s) voorgelegd.
Artikel 5
Bij het bezorgen van het stoffelijk overschot op de gemeentelijke begraafplaats :
a. moeten de gemeentelijke diensten ten minste twee werkdagen vooraf verwittigd zijn, door
middel van het daartoe bestemd formulier, dat vermeldt of het gaat om een begraving, een
bijzetting in het columbarium/ de urnenmuur of een uitstrooiing. Deze verplichting berust bij
de naaste verwanten of de gemachtigde;
b. rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de
laatste begroeting aan de overledene kan brengen. De rouwenden zijn gerechtigd bij het hele
verloop van de begrafenis aanwezig te zijn.
Artikel 6
De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd.
Dit plan wijst de percelen aan voor begraving in volle grond, grafkelders, kindergraven, urnenkelders,
alsook de bijzetting in de nissen van het columbarium / de urnenmuur.
Op iedere grafsteen moet het jaartal van de begraving en het volgnummer van het register van de
burgerlijke stand worden herhaald en op de doodskist of asurnen bevestigd.
De begraving, bewaring in een columbarium / urnenmuur of uitstrooiing van de as op de
Gemeentelijke begraafplaats, wordt opgetekend in het register, met nauwkeurige aanduiding van de
plaats ervan. Het register wordt bijgehouden door de gemeente op de begraafplaats waar ze
plaatsgevonden heeft. Voor de uitstrooiing van de as beperkt de nauwkeurige aanduiding van de
plaats zich tot de vermelding van de strooiweide.

Artikel 7
Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt,
worden op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd op een perceel van het kinderpark of op
de foetusweide.
De naaste verwant meldt deze begraving aan de dienst der begraafplaatsen, minstens twee
werkdagen vooraf, via het geëigende formulier.

Artikel 8
Bij het begraven van lijkkisten en lijkwaden moet er boven de bovenste doodskist of lijkwade een
laag grond aangebracht worden van tenminste 65 cm.
In bestaande grafkelders dient een bijzetting te gebeuren op een diepte van tenminste 65 cm.
De asurnen dienen begraven te worden in volle grond of in een urnenkelder op een diepte van
tenminste 65cm of te worden bijgezet in een columbarium / urnenmuur ter beschikking gesteld door
het Gemeentebestuur.
HOOFDSTUK 4 : ONTGRAVINGEN
Artikel 9
Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden
verricht dan met een schriftelijke toelating van de Burgemeester.
Het recht verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het retributiereglement. Alle kosten zijn
ten laste van de aanvragers.
Artikel 10
De ontgraving is slechts toegelaten :
- om een stoffelijk overschot of de urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf
naar een ander geconcedeerd graf of naar een concessie met een langere duurtijd;
- op bevel van de gerechtelijke overheid;
- wegens een bestuurlijke beslissing.

Artikel 11
De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaande schriftelijk te worden gericht aan de
Burgemeester. Onverminderd het recht van de Burgemeester om in de toelating bijzondere
voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende schikkingen worden nageleefd :
a) dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden worden in overleg met de dienst van de
begraafplaatsen vastgesteld;
b) het grafteken, de beplanting en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen
bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden door de aanvrager vooraleer tot de opgraving
kan overgegaan worden;
c) het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en
het vullen van de kuil geschieden door de zorgen van de gemeente;
d) het uitnemen van de urne uit de nis van het columbarium / de urnenmuur wordt gedaan door de
gemeente.

Artikel 12
Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op zaterdagen, zondagen
en wettelijke feestdagen, geen ontgravingen verricht.
Tijdens de ontgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd.

Er moet tot een ontgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker, een lid of
een afgevaardigde van de familie, zo die erom verzoekt en een gemachtigde door de Burgemeester
aangesteld die er verslag van opmaakt.
Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij zulks nodig achten en elke andere
maatregel nemen die van die aard is dat de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid worden
beschermd, zulks op kosten van de aanvrager.

Artikel 13
Indien het op te graven stoffelijk overschot naar een andere begraafplaats op het grondgebied of
naar dit van een andere gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in
een hermetisch gesloten omhulsel te verplaatsen alvorens zij mag vervoerd worden.
HOOFDSTUK 4 : CREMATIES

Artikel 14
De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Artikel 15
Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand waar het
overlijden werd vastgesteld, indien het overlijden in een gemeente van het Vlaamse gewest heeft
plaatsgehad. Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams 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.

Artikel 16
§ 1. De as van gecremeerde stoffelijke overschotten kan in urnen worden geplaatst die binnen de
omheining van de begraafplaats :
a) begraven worden op de plaats van de grondgraven op een diepte van tenminste 65 cm;
b) worden bijgezet in een columbarium / urnenmuur in gesloten nissen;
c) bijgezet worden in een urnenkelder;
d) begraven worden in het urnenveld op een diepte van tenminste 65 cm;
e) bijgezet worden in een grafkelder.
§ 2. De as van gecremeerde stoffelijke overschotten kan :
a) uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van een
strooitoestel dat alleen door de Gemeentelijke aangestelde mag worden bediend;
b) hetzij worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder
de voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt.
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de
overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van :
- zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde ;
- zowel alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad, indien het om een minderjarige
gaat, mede op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde stoffelijke
overschotten:

a. worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze uitstrooiing of
begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats.
Indien het een terrein betreft dat geen eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een
voorafgaande, schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein. De
asverstrooiing of de begraving van de as gebeurt aansluitend op de crematie;
b. in een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een
andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een
andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaanden die er de zorg
voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar de begraafplaats gebracht om
er te begraven, in een columbarium / urnenmuur bijgezet of uitgestrooid te worden op een aan het
grondgebied van België grenzende territoriale zee.
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen.
§3. Onverminderd hetgeen is bepaald in § 1 kan, op verzoek van de echtgenoot, de samenwonende
die een feitelijk gezin vormde op de dag van overlijden en van de bloed- of aanverwanten tot en met
de tweede graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.

Artikel 17
Zowel op de strooiweide als aan het columbarium / de urnenmuur, wordt een plaats voorbehouden
voor het aanbrengen van gedenkenisvoorwerpen.

Artikel 18
De maximum afmetingen van de urnen zijn de volgende:
hoogte : max. 280 mm
diameter : max. 180 mm
Nadat de asurne in de nis van het columbarium is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van
de aangestelde van de gemeente afgesloten.
Op de afdekplaat van het columbarium kan de familie een naamplaatje laten bevestigen door het
Gemeentebestuur. Dit naamplaatje moet door de nabestaanden besteld worden bij het
Gemeentebestuur. Dit naamplaatje vermeldt de naam, voornaam, geboorte- en sterftejaar van de
overledene(n) en heeft de volgende afmetingen : 14 cm x 5,5 cm.
Ook een foto en een vaasje kunnen door het Gemeentebestuur op de nis van het columbarium
geplaatst worden.
Nadat de asurne in de nis van de urnenmuur is geplaatst, wordt deze door de zorgen van de
aangestelde van de gemeente afgesloten met een voorlopige afdekplaat, tot er een definitieve
afdekplaat door toedoen van de nabestaanden geplaatst wordt.
Wanneer men de asurne in een urnenkelder plaatst, wordt de urnenkelder door de zorgen van de
aangestelde van de gemeente met een voorlopige betonnen plaat afgesloten, tot er een zwarte
granieten afdekplaat geplaatst wordt door toedoen van de nabestaanden.

HOOFDSTUK 5: NIET-CONCEDEERDE PERCELEN
Artikel 19
Zonder concessie kunnen op de begraafplaatsen begraven worden of bijgezet in een columbarium :
-

-

-

personen die op datum van hun overlijden ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van
Wetteren;
personen die overleden zijn op het grondgebied van Wetteren;
stoffelijke overschotten, ontdekt op het grondgebied van Wetteren;
personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of
internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters van
Wetteren;
personen die vroeger in de bevolkingsregisters van Wetteren waren ingeschreven, maar die
door de sociale diensten in een instelling buiten de gemeente werden geplaatst en tot aan
hun overlijden ten laste gebleven zijn van de sociale diensten van Wetteren;
personen die vroeger in de bevolkingsregisters van Wetteren waren ingeschreven gedurende
minstens 20 jaar, maar die omwille van hun ouderdom, minstens 60 jaar bij afschrijving uit
de registers, of omwille van ziekte, inwoonden bij één van hun kinderen buiten de gemeente
en er verbleven tot aan hun overlijden.

Artikel 20
Een niet-geconcedeerd graf moet minstens 10 jaar bewaard worden.
Wanneer niet-geconcedeerde gronden moeten worden ontruimd, dan zal een afschrift van de
beslissing tot ontruiming gedurende 1 jaar voor het vervallen van begravingstermijn bekendgemaakt
worden :
-

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

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.
Artikel 21
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een asurne uit een niet-geconcedeerd perceel of nis,
bij toepassing van artikel 24 en 24 bis, van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen gezamenlijk door
de overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en de bloedverwanten in eerste graad.
Indien het om een minderjarige gaat, mede op verzoek van de ouders of voogd.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan ingediend worden tot zolang de procedure van
ontruiming van de niet-geconcedeerde loopt.
De plaats van bewaring of verstrooiing wordt in de aanvraag aangeduid.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan slecht één maal worden ingediend.

De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring wordt gedurende een periode van 6 maanden
afgekondigd aan de betrokken nis of aan het betrokken perceel.
De modaliteiten betreffende de ontgraving, opgenomen in het gemeentelijk politiereglement zijn van
toepassing.
Wanneer, na een termijn van twee jaar, de asurne niet wordt teruggebracht naar de begraafplaats,
wordt de concessie ambtshalve opgegeven.
De betaalde concessieprijs kan noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden.
Wanneer de thuisbewaring 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 een concessie op één van de gemeentelijke begraafplaatsen.
HOOFDSTUK 6 : CONCESSIES
Artikel 22
1. Op de Gemeentelijke begraafplaatsen worden concessies verleend. Deze hebben betrekking op :
- ofwel een perceel grond (voor het begraven van max. 2 lijkkisten of urnen);
- ofwel een grafkelder (voor het begraven van 2,3,4,6 of 9 lijkkisten of urnen);
- ofwel een urnenkelder (voor het begraven van max. 2 urnen);
-urnenveld;
- ofwel een nis in een columbarium / urnenmuur (voor het bijzetten van max. 2 urnen).
2. Op plaatsen waar geen concessies verleend worden kan slechts 1 persoon:
- ofwel begraven worden in een perceel grond (lijkkist of urne);
- ofwel bijgezet worden in een columbarium of een urnenmuur.
Artikel 23
Zolang de omvang van de begraafplaatsen dit mogelijk maakt worden concessies verleend voor het
begraven van stoffelijke overschotten en voor het begraven of bijzetten van urnen, volgens de
tarieven opgenomen in het gemeentelijke taksreglement betreffende de gemeentelijke
begraafplaatsen.
Artikel 24
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
taksreglement betreffende gemeentelijke begraafplaatsen.
De concessie wordt schriftelijk aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. Zij
vermeldt de identiteit van de aanvrager(s) en van de begunstigde(n).

Artikel 25
Er kunnen geen concessies verleend worden voor het overlijden, behoudens in het kader van een
dubbele concessie waarbij de eerste onmiddellijk benut wordt voor een overleden persoon en de
tweede voorbehouden wordt aan :
-

de overblijvende echtgenoot of echtgenote van de overledene;
zijn bloed- of aanverwanten;
een persoon die, op het ogenblik van het overlijden, met de overledene een feitelijk gezin
vormde;
een persoon, die voor het overlijden zijn wil tot samen begraving met de overledene te
kennen heeft gegeven bij het gemeentebestuur van Wetteren en die hiervoor een
toestemming heeft gekregen van de concessiehouder.

Artikel 26
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 overdraagbaar mits toestemming van de
concessiehouder.
Artikel 27
De gemeente is niet verplicht een concessie te verlenen. De concessies worden verleend voor ten
hoogste 25 jaar.
Artikel 28
De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen goedgekeurd door de gemeenteraad. In geen
enkel geval mag er een concessie verleend worden op plaatsen bestemd voor niet-geconcedeerde
graven/nissen.
Artikel 29
Het college van burgemeester en schepenen wordt tevens gemachtigd om de concessies te
beëindigen bij toepassing van een procedure van verwaarlozing.
Artikel 30
Naar aanleiding van elke bijbegraving of bijzetting dient de concessie niet expliciet hernieuwd te
worden. De concessie start bij de eerste begraving. Een hernieuwing start na het einde van de eerste
verlopen concessietermijn.
Artikel 31
De duur van de concessie neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het
College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 32
De concessies kunnen op vraag van enige belanghebbende hernieuwd worden.
De aanvraag om hernieuwing kan gedaan worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn.
Geen hernieuwing mag voor een langere tijd dan de oorspronkelijke concessie worden toegestaan.
Een nieuwe termijn begint te lopen vanaf de dag van de vervaldag.
Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd blijft het graf bestaan gedurende een termijn van 10 jaar
die begint te lopen op datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar voor
het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.
Artikel 33
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis, wegens
openbaar belang of dienstnoodwendigheden hebben de concessiehouders 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.
De kosten voor overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel een
vervangende grafkelder, zijn ten laste van de gemeente.
Artikel 34
In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats na sluiting van de begraafplaats kan
de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Hij heeft het recht op het kosteloos bekomen van een grafruimte of een nis van dezelfde oppervlakte
op de nieuwe begraafplaats.
De kosten van de overbrenging van de lichamen zijn ten laste van het Gemeentebestuur.
De kosten van de overbrenging van de grafmonumenten evenals de kosten van een vervangende
grafkelder zijn ten laste van de aanvrager.
Artikel 35
Elke concessie kan vroegtijdig door het Gemeentebestuur teruggenomen worden in volgende
gevallen :
- indien niet wordt voldaan aan de verplichtingen opgelegd in artikel 39;
- ingeval van overeenkomstig artikel 10 (decreet 16/01/2004) vastgestelde verwaarlozing;
- bij overbrenging van het stoffelijk overschot naar een graf met een hogere concessie;
- op verzoek van de concessiehouder.
Voor elke aanvraag geldt een bekendmakingprocedure die loopt van ten laatste 1 oktober tot 30
november. Bezwaar tegen deze vroegtijdige beëindiging kan door iedere belanghebbende bij het
College van Burgemeester en Schepenen worden ingediend voor 1 december. Het College van
Burgemeester en Schepenen kan diegene die bezwaar aantekent als nieuwe concessiehouder aanduiden.
Voor deze terugname is door het Gemeentebestuur geen enkele vergoeding verschuldigd.
Artikel 36
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. De

gronden worden ontruimd na 31 december van het jaar waarin de concessie is vervallen, tenzij voor
de bedoelde datum een aanvraag voor vernieuwing is ingediend.
Wanneer een concessie met urne om welke redenen ook een einde neemt, kan de as worden
uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats, alsook voor de urnenkelderconcessies.

HOOFDSTUK 7 : GRAFTEKENS, BOUW- BEPLANTINGSWERKEN- ONDERHOUD VAN GRAVEN
Artikel 37
Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn aanverwanten zich ertegen verzetten, heeft
eenieder het recht op het graf van zijn verwant of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder
afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder.
Geen enkel grafteken mag geplaatst worden zonder voorafgaande goedkeuring door de gemeente en
na afspraak met de grafmaker.
De graftekens 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.
Alvorens op de begraafplaatsen 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 binnen de omheining van de begraafplaats worden
achtergelaten.
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften mits afspraak met het
kerkhofpersoneel. Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de
Burgemeester van ambtswege overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de
overtreder.

De zerk moet geplaatst worden ten vroegste zes maanden tot ten laatste 1 jaar na de begraving.
Intussen mag er een houten gedenkteken worden geplaatst.
Artikel 38
Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij verwelkt zijn.
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit
breekbaar glas.
Beplantingen en bloemen mogen niet over de aanpalende graven noch over de wegen hangen. Het
planten van bomen of heesters op de graven is verboden.
Op de parken met gras is het verboden om putten in het gras te maken. Het Gemeentebestuur stelt
gratis bloempothouders ter beschikking.
Andere bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden
worden. Wanneer ze afgestorven zijn moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de
opruiming en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het Gemeentebestuur.

Artikel 39
Rond de graven mogen geen afsluitingen, beplantingen of omheiningen gemaakt worden. Kniel -en
bidbanken zijn niet toegelaten.

Artikel 40
De scheefstaande, omgevallen of beschadigde graftekens moeten zo vlug mogelijk en uiterlijk
veertien dagen voor Allerheiligen door toedoen van de nabestaanden hersteld worden.

Artikel 41
De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Wanneer een graf
doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort 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 belanghebbende. Daarenboven kan de gemeenteraad een einde stellen aan het
recht op concessie. De gemeenteraad kan die bevoegdheid opdragen aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 42
De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang
worden onderhouden door de gemeente overeenkomstig de voorschriften van artikel 26§2 van het
decreet.
Artikel 43
Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor :
- het aanhechten van een volgnummer aan de kist of urne;
- het uitstrooien van de as;
- het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder, de urnenkelder, het columbarium / de
urnenmuur;
- 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;
- het openen en sluiten met voorlopige plaat van urnenkelders;
- het openen en sluiten met voorlopige plaat van de nis in de urnenmuur;
- het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium;
- het aanbrengen van de gedenkplaat op het urnenveld;
- het aanbrengen van een naamplaatje, een foto en een vaasje op een nis in het columbarium of een
gedenkplaat op het urnenveld.
Artikel 44
Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens de plaatsen die door hun vorm,
afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen; de reinheid, gezondheid en rust op de
begraafplaats kunnen verstoren.
De afmetingen en aard van het materiaal wordt vastgelegd in een Collegebesluit.
Gedenktekens die niet overeenstemmen met de Gemeentelijke reglementering dienen terug
verwijderd te worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst zijn. Een concessiehouder of
nabestaande zal hiervoor verwittigd worden per aangetekend schrijven. Daarenboven zal, gedurende
6 maanden, een bericht worden uitgehangen aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats.

Bij gebrek aan herstel binnen een periode van 6 maanden na de ingebrekestelling en na de
aanplakking van het bericht zal de verwijdering door het Gemeentebestuur gebeuren, dit op kosten
van de overtreder.

Artikel 45
De gemeentelijke begraafplaats is toegankelijk :
a) op werkdagen van 8 u tot zonsondergang
b) op zon- en feestdagen van 9 u tot zonsondergang
c) op 1 en 2 november van 8u tot 17 uur
behoudens afwijkingen door de Burgemeester toegekend.
HOOFDSTUK 9 – STRAFBEPALINGEN
Artikel 46

Onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 340, 453, en 526 van het strafwetboek,
worden de inbreuken op de bepalingen van deze verordening gestraft met een gevangenisstraf
van één tot zeven dagen evenals met een boete van één tot vijfentwintig euro ofwel met één
van deze straffen alleen.
HOOFDSTUK 9 – SLOTBEPALINGEN
Artikel 47
Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 48
Deze verordening treedt in werking samen het politiereglement op de begraafplaatsen en dit 1
maand na goedkeuring door de gemeenteraad. En vervangt alle vorige reglementen en beslissingen.
Artikel 49
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
Gemeentedecreet.
Artikel 50

Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan de toezichthoudende overheid.

