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HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.1: Verduidelijking van de gebruikte begrippen
Altijddurende concessie
Concessie

Concessiehouder
Begraving

Belanghebbende
Meest belanghebbende

Begunstigden
Graf

Graftekens
Grafrust

Vóór 1971 kon men een altijd-of eeuwigdurende concessie
verkrijgen.
Is een tijdelijk gebruiksrecht van een perceel op een
gemeentelijke begraafplaats. Dat recht is onder voorwaarden
vastgesteld bij wet en gemeentelijke verordeningen. Het
wordt door het college van burgemeester en schepenen voor
een bepaalde duur verleend aan een concessiehouder.
De bestemming kan niet gewijzigd worden.
De concessies zijn onoverdraagbaar.
Is de aanvrager van een concessie.
Tenzij duidelijk anders bepaald of blijkt in dit reglement,
omvat dit zowel:
- de letterlijke begraving van een stoffelijk overschot
- de plaatsing van een asurne in een columbarium, urnenveld,
grafkelder
- de uitstrooiing.
Iedere persoon die verklaart belang te hechten aan de
instandhouding van het graf van een overleden persoon.
Diegene die het graf het meest bezoekt en onderhoudt.
De nog levende partner in de eerste plaats, bloed- en
aanverwanten in de eerste of tweede graad ten tweede,
worden altijd geacht de meest belanghebbende te zijn, tenzij
voor het college uit de feiten anders blijkt.
Personen die, via de concessieaanvraag, het recht hebben
op begraving in een geconcedeerd graf, grafkelder, nis of
urnenkelder.
Tenzij duidelijk anders bepaald of blijkt in dit reglement,
iedere laatste rustplaats van een overledene op de
begraafplaats, behalve een strooiweide/vlinderweide, en de
graftekens die hiertoe behoren.
Ieder voorwerp ter herinnering aan een overledene geplaatst
op of bij het betreffende graf of strooiweide, inclusief een
grafsteen.
Is de periode dat het stoffelijk overschot in de laatste
rustplaats moet blijven liggen.

Artikel 1.2: Begraafplaatsen
In de gemeente Alken kan op de hiernavolgende plaatsen begraven worden:
* Centrum:
- Koutermansstraat
- St. Aldegondislaan
- Kerk-Centrum: gelegen tussen St. Aldegondislaan en Hoogdorpsstraat
[Alleen bijzettingen op de begraafplaats Kerk-Centrum en St. Aldegondislaan. Deze kunnen
enkel gebeuren na een peiling door een gemeentearbeider, de maximumbezetting is
afhankelijk van deze peiling]
* Terkoest: Parkstraat
* Sint-Joris: Schoolstraat
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Artikel 1.3: Wie mag begraven worden
Op de gemeentelijke begraafplaatsen kunnen begraven worden:
a) de personen die op het grondgebied van de gemeente Alken overleden zijn of er dood
werden aangetroffen;
b) de personen die buiten het grondgebied van de gemeente Alken overleden zijn maar die in
het bevolkings –of vreemdelingenregister van Alken zijn ingeschreven;
c) de personen begunstigd van een recht op (bij)begraving in een geconcedeerd graf,
grafkelder, columbariumnis of urnenkelder;
d) uitzonderlijk en als de overledene (of zijn nabestaanden) een bijzondere relatie heeft met
de gemeente Alken, kan de burgemeester toestemming geven tot de begraving op een
gemeentelijke begraafplaats;
e) de persoon die via een geregistreerde wilsbeschikking te kennen heeft gegeven dat het
zijn/haar wens is om begraven te worden op een gemeentelijke begraafplaats van Alken;
De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.

Artikel 1.4: Aangifte overlijden
Elk overlijden in de gemeente moet zo snel mogelijk aangegeven worden aan de ambtenaar
van de burgerlijke stand. Degene die voor de begraving instaat regelt met het
gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begrafenis. Bij ontstentenis daaraan, wordt
door het gemeentebestuur het nodige gedaan.

Artikel 1.5: Aanvraag begraving
Er moet tenminste 2 dagen vooraf schriftelijk toelating tot begraven aangevraagd worden bij
de dienst burgerlijke stand (via de aanvraagformulieren).
Vooraleer een overlijden heeft plaatsgevonden, kunnen geen plaatsen worden gereserveerd.

HOOFDSTUK 2: NIET-GECONCEDEERDE BEGRAVINGEN
Artikel 2.1: Niet-geconcedeerde graven
Een niet-geconcedeerd graf moet minstens 10 jaar kosteloos 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 :
 a a n h e t b e t r o k k e n g r a f e n / o f in d e n a b ijh e id v a n h e t t e o n t ruimen perceel.
 a a n d e in g a n g v a n d e b e g r a a fp la a t s .
 d o o r m id d e l v a n a n d e r e g e m e e n t e lijk in fo r m a t ie k a n a le n .
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. De niet-geconcedeerde graven geven geen recht op bijplaatsing.

Artikel 2.2: Omzetting van een niet-geconcedeerde begraving naar een geconcedeerde.
Een niet-geconcedeerde rustplaats kan worden omgezet in een geconcedeerde rustplaats.
De in het retributiereglement vernoemde tarieven voor de concessies zijn hierbij van
toepassing, alsook de desgevallende bijkomende kosten zoals bepaald in het
retributiereglement op de begraafplaatsen.
Een omzetting is geen verlenging en start dus op datum van de eerste ingebruikname van het
graf of de nis.
De nieuwe concessie wordt toegekend voor de volle 50 jaar te rekenen vanaf de datum van de
(eerste) begraving.
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HOOFDSTUK 3: CONCESSIES
Artikel 3.1: Wat
Op de gemeentelijke begraafplaatsen kunnen concessies worden verleend voor een duur van
50 jaar.
De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de eerste begraving.
Concessies worden niet bij voorbaat verleend.
De concessies hebben betrekking op :
- enkele graven volle grond
- dubbele graven volle grond
- grafkelders
- kindergraven/ graven voor levenloos geboren kinderen/urneputjes op de vlinderweide
- urnenkelders
- columbariumnissen

Artikel 3.2: Voor wie
1. Eenzelfde concessie kan dienen voor:
- ofwel de aanvrager, zijn echtgeno(o)t(e), zijn bloed- en aanverwanten,
- ofwel de personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die
daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven,
- wettelijk samenwonenden.
2. Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een
derde en van diens familie.
3. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin
vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen.

Artikel 3.3: Hoe aanvragen
De concessieaanvragen worden schriftelijk aangevraagd via aanvraagformulier en vermelden
de identiteit van de begunstigden.
Wanneer één of meerdere begunstigden niet de echtgenoot noch de bloed of aanverwant zijn
van de aanvrager, worden de concessieaanvragen ondertekend, niet alleen door de aanvrager
zelf, maar ook, voor akkoord, door alle begunstigden.
Deze verplichting moet niet worden nageleefd wanneer gebruik gemaakt wordt van de in
artikel 3.2, derde lid bepaalde mogelijkheid.

Artikel 3.4: Bevoegdheid
De gemeenteraad draagt de bevoegdheid tot het verlenen van concessies over aan het college
van burgemeester en schepenen; deze delegatie geldt ook voor het vernieuwen van de
concessies, het voortijdig beëindigen van de concessies en voor de terugneming van de
verwaarloosde concessies.
De concessies worden verleend onder de in het desbetreffende huishoudelijkreglement, het
politiereglement en het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals deze gesteld zijn op
het ogenblik van de concessieaanvraag.
De beslissing waarbij de concessie wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.

Artikel 3.5: Hernieuwing
De mogelijkheid tot verlenging wordt door middel van een akte van de burgemeester of zijn
gemachtigde gedurende 1 jaar voor de definitieve vervaldatum van de concessie bekend
gemaakt aan het betrokken graf en aan de ingang van de begraafplaats.
Op schriftelijk verzoek en voor het verstrijken van de toegekende concessietermijn, kan de
concessie verlengd worden met een periode van 25 jaar te rekenen vanaf de vervaldag.
Indien er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie is ingediend voor de vervaldatum,
vervalt de concessie.
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Hernieuwing zonder bijzetting
De hernieuwing dient aangevraagd te worden vóór het verstrijken van de vastgestelde termijn.
Een nieuwe termijn begint te lopen vanaf de vervaldag van de concessie.
Hernieuwing met bijzetting
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.
Een nieuwe termijn neemt een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie.
De retributie voor de hernieuwingen wordt proportioneel berekend op het aantal jaren dat de
vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt op basis van de prijs die geldt op de dag van
de aanvraag tot hernieuwing.

Artikel 3.6 : Hernieuwing eeuwigdurende concessies
De hernieuwingen van de altijddurende concessies, verleend vóór 13 augustus 1971 kunnen
telkens na 50 jaar overeenkomstig art. 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging op aanvraag gratis worden hernieuwd voor een termijn
van 50 jaar.
Hiertoe wordt gedurende 1 jaar voorafgaand aan het verlopen van de concessie een
bekendmaking hieromtrent aan het graf en de ingang van de begraafplaats geplaatst.
Op schriftelijk verzoek, overeenkomstig de procedure voorzien voor verlenging van een
concessie in dit reglement, wordt de gratis hernieuwing toegestaan voor een termijn van 50
jaar.

Artikel 3.7: Retributie concessie
De aanvraag van een concessie of een vernieuwing verplicht tot betaling van de verschuldigde
retributie.
De begrafenisondernemer of zijn aangestelde die uit naam van de nabestaanden een aanvraag
doet, zonder een geldige volmacht te kunnen voorleggen, stelt zich van rechtswege borg voor
betaling van de concessie.

Artikel 3.8: Voortijdige beëindiging door college van burgemeester en schepenen
Het college van burgemeester en schepenen kan een geconcedeerd perceel
of een geconcedeerde nis wegens openbaar belang, dienstnoodwendigheden, of in geval van
wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de begraafplaats) voortijdig
beëindigen. In dit geval kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding.
De concessiehouder heeft wel recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde
oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in
Alken. De kosten voor de overbrenging van de lichamen zijn ten laste van het
gemeentebestuur. De kosten voor de overbrenging van de grafmonumenten evenals de
kosten van een vervangende grafkelder zijn ten laste van de aanvrager.
Hiertoe wordt gedurende 1 jaar voorafgaand aan de voorziene uitvoering van deze beslissing
een bekendmaking hieromtrent aan het graf en de ingang van de begraafplaats geplaatst.

Artikel 3.9: Voortijdige beëindiging op aanvraag door belanghebbende
Het college van burgemeester en schepenen kan tevens een concessie voortijdig beëindigen op
schriftelijk verzoek van de meest belanghebbenden van gelijke rang.
De betaalde concessieprijs kan noch geheel noch gedeeltelijk teruggevorderd worden.
Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bij het
college van burgemeester en schepenen.
Hiertoe wordt gedurende 1 jaar voorafgaand aan het nemen van de beslissing hiertoe een
bekendmaking hieromtrent aan het graf en de ingang van de begraafplaats geplaatst.
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.
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HOOFDSTUK 4: PERCELEN – AFMETINGEN - GRAFTEKENS
4.1. Percelen bestemd voor het begraven in volle grond
4.1.1 Enkel graf
De al dan niet geconcedeerde percelen voor het begraven in volle grond
enkel graf, hebben een eenvormige oppervlakte van:
- 1 m X 2,30 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van
minstens zeven jaar;
- 0,8 m X 1,50 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van
minder dan zeven jaar;
De standaard toegelaten bezetting per perceel voor de begraafplaatsen
Centrum St. Aldegondis, St.- Joris en Terkoest is 4 personen waarvan 2
niet-gecremeerde lichamen.
De standaard toegelaten bezetting per perceel voor de begraafplaats
Kouterman is 3 personen waarvan 1 niet-gecremeerd lichaam.
Bijzettingen op de begraafplaats Kerk-Centrum en St. Aldegondis kunnen enkel gebeuren na
een peiling door een gemeentearbeider, de maximumbezetting is afhankelijk van deze peiling.

4.1.2 Dubbel graf
De geconcedeerde percelen voor het begraven in volle grond, dubbele
graven, hebben een oppervlakte van 2 m X 2,30 m en dit voor begravingen
naast elkaar.
De standaard toegelaten bezetting per graf is 3 personen waarvan 1 niet gecremeerd
lichaam.
De standaard toegelaten bezetting per perceel is bijgevolg 6 personen, waarvan 2 nietgecremeerde lichamen.

4.2 Percelen bestemd voor het begraven in grafkelder
Het gemeentebestuur voorziet de grafkelder en zal deze vervolgens concederen. De
geconcedeerde percelen voor het begraven in een nieuwe grafkelder
hebben een eenvormige oppervlakte van 1 m X 2,30 m.
Elk perceel is voorzien van een grafkelder voor de begraving van 4 personen
waarvan 2 niet-gecremeerde lichamen.
Bijzettingen in bestaande grafkelders op de begraafplaats Kerk-Centrum en St. Aldegondis
kunnen enkel gebeuren na een peiling door een gemeentearbeider, de
maximum bezetting is afhankelijk van deze peiling.

4.3 Grafsteen/gedenkteken
Eenieder heeft het recht om een grafmonument te plaatsen met voorrang voor de
concessiehouder.
Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te
plaatsen die door hun vorm, afmetingen, opschriften of aard van de
materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats
kunnen verstoren.
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De graftekens en andere gedenkstenen mogen volgende afmetingen niet
overschrijden: (enkel minimale en maximale afmetingen!)
Enkel graf en
grafkelder
Opstaande
Rug
Voetstuk
Bodemplaat

Hoogte
Dikte
Breedte
Lengte
Dikte
Breedte
Lengte
Dikte
Breedte

min-max
min-max
min-max
min-max

70-75
8-10
70-75
75-80
10
20
100
5
50

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Dubbel graf
70-75
8-10
110-120
115-125
10
20
200
5
50

Kindergraf
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

60-65
8-10
60-65
65-70
10
20
80
5
50

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

De opstaande rug dient 2 cm van de achterzijde van het voetstuk te worden geplaatst.
Het voetstuk dient 10 cm van de achterzijde van de bodemplaat te worden geplaatst.
De bodemplaat dient op de funderingsbalk te worden geplaatst en moet aansluitend zijn
op de naastliggende bodemplaten.
Er mogen geen grafstenen geplaatst worden van volgende materialen:
metaal, kunststof, hout, metselwerken.
Grafstenen mogen slechts geplaatst of hersteld worden na de gemeentelijke
technische dienst minimum drie werkdagen vooraf verwittigd te hebben.
De grafsteenplaatser zal, in overleg met de gemeentelijke diensten, dag en uur van de
plaatsing afspreken en vastleggen.
De voorbereidende werken tot het plaatsen van de grafmonumenten moeten volledig buiten de
begraafplaats gebeuren. Na de plaatsing mogen geen materialen achtergelaten worden.
Overgangsbepaling
Op de kerkhoven Terkoest, St. Joris, kerk-Centrum en St. Aldegondislaan is het toegelaten op
de graven of concessies, gelegen tussen een rij grafstenen die geplaatst werden
overeenkomstig de vroegere reglementeringen, soortgelijke grafstenen te plaatsen.

4.4. Asurnen
De standaard toegelaten bezetting voor de nissen in het columbarium en de urnenkelder is
twee gecremeerde lichamen.
De asurnen hebben een maximale afmeting van :
- hoogte: 35 cm
- breedte: 20 cm
Nadat de asurne in de columbariumnis of urnenkelder is geplaatst, wordt deze laatste door de
zorgen van de aangestelde van de gemeente afgesloten.
Het aanbrengen op de afdekplaten van foto’s en levensbeschouwelijke of
godsdienstige symbolen zijn vrij. Bij het aanbrengen van de ornamenten dient erop gelet dat
er geen schade wordt aangericht aan de afdekplaat.
Wanneer een concessie van een columbariumnis/urnenkelder om welke reden ook een
einde neemt, kan de as worden uitgestrooid op de daartoe voorziene plaats.
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4.4.1 Columbariumnis
Het gemeentebestuur voorziet kosteloos de afdekplaten in natuursteen.
Columbarium met naamplaat
Op de afdekplaat van de columbariumnis kan de familie een naamplaat laten bevestigen door
het gemeentebestuur.
Deze naamplaten zijn identiek van vorm en materiaal, en kunnen bij het
gemeentebestuur worden aangekocht tegen de retributie zoals vermeld in
het retributiereglement.
Op deze naamplaat (± 15 X 6,5 cm) zal de familie volgende gegevens laten
aanbrengen: naam en voornaam, geboorte- en overlijdensdatum.
Columbarium met gravering
Indien de familie kiest voor een andere belettering of grafische afbeelding, dient deze te
voldoen aan volgende omschrijving:
- het lettertype kan vrij gekozen worden;
- zowel de belettering als de lijstvormige versiering worden ingegraveerd en ingekleurd met
een gouden, zilveren, bronzen of witte verfstof;
- voor het aanbrengen van de belettering is men beperkt tot het vermelden van de naam en
voornaam, geboorte- en overlijdensdatum;
N.a.v. een eventuele bijbegraving wordt de verwijdering en herplaatsing van de afdekplaat
geregeld door de begrafenisondernemer/steenkapper. De kosten hiervoor zijn ten laste van de
aanvrager. Indien de afdekplaat verwijderd moet worden voor een gravering, zal de
begrafenisondernemer een tijdelijke afsluiting afhalen bij de technische dienst en dit na
afspraak (Groenmolenstraat 26, 3570 Alken – 011/59 99 90 – technische.dienst@alken)

4.4.2 Urnenveld
Het gemeentebestuur voorziet kosteloos de afdekplaten in natuursteen.
Urnenkelder met naamplaat
De granieten afdekplaat van de urnenkelder kan geleverd en geplaatst worden door het
gemeentebestuur. Hierbij kan de familie een naamplaatje laten bevestigen.
Deze naamplaten zijn identiek van vorm en materiaal, en kunnen bij het gemeentebestuur
worden aangekocht tegen de retributie zoals vermeld in het retributiereglement.
Op deze naamplaat (± 15 X 6,5 cm) zal de familie volgende gegevens laten
aanbrengen: naam en voornaam, geboorte- en overlijdensdatum.
N.a.v. een eventuele bijbegraving wordt de verwijdering en herplaatsing van de afdekplaat
uitgevoerd door de technische dienst. De kosten hiervoor zijn ten laste van de aanvrager en
worden vermeld in het retributiereglement.
Urnenkelder met gravering
Indien de familie kiest voor een andere belettering of grafische afbeelding, kan de granieten
dekplaat afgehaald worden bij de technische dienst en dit na afspraak.
De kosten voor de belettering en plaatsen van de granieten deksel zijn volledig ten laste van
de aanvrager en gebeuren via bemiddeling van de begrafenisondernemer/steenkapper.
De belettering dient te voldoen aan volgende omschrijving:
- het lettertype kan vrij gekozen worden;
- binnen een zone vanaf 5cm van de rand van de steen is het toegestaan om een lijstvormige
versiering aan het brengen;
- binnen een zone vanaf 5cm van de rand is het toegestaan om belettering en/of grafische
afbeeldingen aan te brengen;
- zowel de belettering als de lijstvormige versiering worden ingegraveerd en ingekleurd met
een gouden, zilveren, bronzen of witte verfstof;
- voor het aanbrengen van de belettering is men beperkt tot het vermelden van de naam en
voornaam, geboorte- en overlijdensdatum;
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De afdekplaat dient bij het plaatsen vastgehecht te worden met een siliconenpasta, die
zodanig aangebracht wordt dat alle openingen gedicht zijn.
N.a.v. een eventuele bijbegraving wordt de verwijdering en herplaatsing van de granieten
afdekplaat geregeld door de begrafenisondernemer/steenkapper.
De kosten hiervoor zijn ten laste van de aanvrager.
Indien de granieten afdekplaat verwijderd moet worden voor een gravering, zal de
begrafenisondernemer een tijdelijke afsluiting reserveren bij de technische dienst en dit na
afspraak (Groenmolenstraat 26, 3570 Alken – 011/59 99 90 – technische.dienst@alken.be)
Het is niet toegelaten op de granieten afdekplaat van het urnenveld enige constructie te
plaatsen:
- hoger dan 30 cm
- binnen de rand van 5 cm
Op het urnenveld/columbarium moet uiterlijk vanaf het einde van de zesde maand na
de begraving de afdekplaat en/of graftekens geplaatst zijn.
Indien binnen de voorzien termijn de plaatsing van de afdekplaat niet is uitgevoerd, kan
dit aanleiding geven tot het treffen van dezelfde maatregelen als deze die ingevolge de
wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorgingzijn voorzien bij verwaarlozing van graven.

4.5 Overschrijding maximum bezetting
De overschrijding van de standaard toegelaten bezetting in een perceel is zéér uitzonderlijk en
enkel mogelijk na:
- toestemming van de burgemeester
- controle van de beschikbare ruimte en/of een peiling door de gemeenteambtenaar.
De gemeenteambtenaar bepaalt, in nauw overleg met de begrafenisondernemer, die de familie
vertegenwoordigt of een bijzetting met respect voor de overledenen en aanverwanten mogelijk
is. Eventuele bijkomende noodzakelijke constructies in de beschikbare ruimte dienen te
gebeuren door de begrafenisondernemer op kosten van belanghebbenden.

4.6 Vlinderweide
De vlinderweide, gelegen op de begraafplaats Kouterman, is bestemd voor de begraving of
herdenking van levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet
bereikt hebben.
Een kistje of urne wordt begraven in volle grond of in een urneputje, waarop een tegel
geplaatst wordt. Het plaatsen van een herdenkingstegel zonder begraving van een stoffelijk
overschot kan enkel mits voorlegging van een attest van de behandeld geneesheer.
Een herdenkingstegel in Carrara 30x30cm kan verkregen worden bij de gemeentelijke dienst.
De belanghebbende nabestaanden kunnen voor eigen rekening een gravure in de tegel laten
uitvoeren, met lettertype en tekst naar keuze.

4.7 Strooiweide
Op de strooiweide, gelegen op begraafplaats Kouterman, Terkoest en St.Joris,
is een herdenkingszuil geplaatst. Hierop kan op vraag van de familie een naamplaat bevestigd
worden door de gemeentelijke technische dienst.
Deze naamplaten zullen identiek van vorm en materiaal zijn, en kunnen bij het
gemeentebestuur worden aangekocht tegen de retributie zoals vermeld
in het retributiereglement.
Op deze naamplaat (± 20 X 10 cm) zal de familie volgende gegevens laten
aanbrengen: naam en voornaam, geboorte- en overlijdensdatum.
Het aanbrengen op de herdenkingszuil zal door de begrafenisondernemer gebeuren.
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HOOFDSTUK 5: CREMATIES
5.1 Wetgeving
De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij
het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

5.2 Wie geeft toestemming
Voor crematie is een toestemming vereist die wordt verleend:
- door de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden werd
vastgesteld, indien dat overlijden in het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad;
- door de Procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het
crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt, indien het overlijden
heeft plaatsgehad in het buitenland.
Voor de crematie van een persoon die overleden is in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest of het Waalse Gewest wordt met de toestemming
tot crematie gelijkgesteld de machtiging die daartoe wordt verleend door
de overheid die in dat gewest bevoegd is voor het verlenen van een
toestemming tot crematie.

5.3 Mogelijke bestemmingen van de as
§ 1. De asurne van de gecremeerde lijken kan binnen de omheining van de
begraafplaats:
a) worden begraven op de plaats der gewone begravingen;
b) worden geplaatst in een columbarium in gesloten nissen;
c) worden geplaatst in een urnenkelder;
d) worden geplaatst in een bestaande grafkelder.
§ 2. De as van de gecremeerde lijken kan :
a) worden uitgestrooid op het daartoe bestemde perceel van de
begraafplaats door middel van een strooitoestel dat alleen door de
gemeentelijke aangestelde mag bediend worden;
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, 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, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de
ouders of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders
of voogd, kan de as van gecremeerde lijken:
c) 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
niet eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een
voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het
betrokken terrein vereist. De asverstrooiing of de begraving van de as
gebeurt aansluitend op de crematie;
d) in een urne 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 op een andere plaats dan de
begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande 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/urnenkelder bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel
uitgestrooid te worden op de aan het grondgebied van België grenzende
territoriale zee.
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De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de
naleving van deze bepalingen.
Met de schriftelijke wilsuiting van de overledene, in de zin van artikel 38 §
2, tweede lid, van het decreet wordt bedoeld hetzij de kennisgeving van de
laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging, gericht aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand, hetzij een testament.
Met het gezamenlijke schriftelijke verzoek van de betrokken nabestaanden
als er geen geschreven wilsuiting van de overledene bestaat, wordt
bedoeld een door alle betrokken nabestaanden ondertekende verklaring
met vermelding van de naam, voornamen en adres van de nabestaande
die de zorg voor de as zal dragen én van de exacte plaats waar de as van
de overledene zal worden uitgestrooid, begraven of bewaard.
De voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het
terrein, bedoeld in artikel 36 § 2.c, wordt in twee exemplaren opgemaakt.
Eén exemplaar wordt bijgehouden door de eigenaar van het terrein, het
andere door de nabestaande van de overledene die voor de uitstrooiing of
de begraving zorgt.
§ 3 Onverminderd hetgeen is bepaald in § 1 en 2 kan, op verzoek van de
echtgenoot en de bloed- of aanverwanten, tot en met de tweede graad een
klein gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden
meegegeven (symbolische as).

5.4 Wijziging bestemming
Onverminderd de naleving van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze
van lijkbezorging, overeenkomstig Art. 15 van het decreet, kan een asurn,
op vraag van de nabestaanden en mits toestemming van de burgemeester,
opgegraven worden om te worden verstrooid of bijgezet in een concessie,
begraven op een andere plaats dan de begraafplaats of (gedeeltelijk) ter
beschikking worden gesteld van de nabestaanden om te worden bewaard
op een andere plaats dan de begraafplaats.
De gemeenteraad stelt de kosten vast die verbonden zijn aan het
verwijderen van de asurne uit een graf, urnenkelder of columbarium.
Twee jaar na deze verwijdering vervalt de concessie zonder dat deze aanleiding kan geven tot
een teruggave van de betaalde concessieprijs.

HOOFDSTUK 6: SLOTBEPALINGEN
6.1
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 februari 2021.
6.2
Dit huishoudelijk reglement betreffende de begraafplaatsen vervangt alle vorige
reglementeringen en beslissingen. Er bestaat aanvullend een politiereglement en een
retributiereglement.
6.3
Alle gevallen van betwisting of niet voorzien in het huidig reglement zullen
geregeld worden door het college van burgemeester en schepenen en in
hoogdringende gevallen door de burgemeester, met kennisgeving aan het
college van burgemeester en schepenen.
6.4
Dit huishoudelijk reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de
artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.
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