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- - - - - 
 
7. Huishoudelijk reglement begraafplaatsen – aanpassing 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
De gemeenteraad keurde in zitting van 17 april 1984 het huishoudelijk reglement op de 
begraafplaatsen goed. Dit reglement is intussen sterk verouderd en dient bijgevolg een 
volledige update te krijgen. Het reglement dien t in overeenstemming gebracht te worden 
met het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de 
uitvoeringsbesluiten, alsook met het retributiereglement op de grafconcessies, goedgekeurd 
in gemeenteraadszitting van 5 december 2013. 
 
De voornaamste wijzigingen van het huishoudelijk reglement zijn de volgende: 
 

- als algemene regel wordt vastgesteld dat een concessie enkel wordt verleend bij 
overlijden. De enige uitzondering betreft de mogelijkheid om bij de toekenning van 
een concessie voor een minderjarig kind, als ouder een tweede concessie te nemen 
naast de desbetreffende rustplaats. Beide concessies worden dan aanzien als één 
concessie met eenzelfde einddatum die als één geheel dient hernieuwd te worden. 
Bij begraving in volle grond of een kelder dienen de twee percelen met één 
grafmonument bedekt te worden (Art. 4); 

- Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van het decreet op de begraafplaatsen 
en de lijkbezorging, en de artikelen 43 en 57 van het gemeentedecreet wordt de 
bevoegdheid voor de voortijdige beëindiging van grafconcessies en de beëindiging 
van een concessie naar aanleiding van een verwaarlozingsprocedure gedelegeerd 
aan het college van burgemeester en schepenen. Dit betekent een sterke 
administratieve vereenvoudiging en laat bovendien toe om dergelijke dossiers sneller 
af te handelen (Art. 5); 

- de toelating tot ontgraving en herbegraving kan enkel worden verleend omwille van 
uitzonderlijke en ernstige redenen. Het herbegraven binnen de gemeentegrenzen 
wordt bovendien niet toegestaan (Art. 13); 

- bij niet geconcedeerde begravingen in volle grond kan er na de periode van 10 jaar 
voor geopteerd worden om toch een concessie te nemen. Dit impliceert weliswaar 
een ontgraving en herbegraving naar een ander perceel waarvan de kost ten laste  
komt van de aanvrager (Art. 15); 



- de termijnen worden vastgelegd voor het plaatsen van de grafzerken en er wordt 
bepaald dat in geval van een bijzetting, de zerk buiten de grenzen van de 
begraafplaats dient meegenomen te worden teneinde de sereniteit van de 
begraafplaats te behouden (Art. 16); 

- de uren voor het plaatsen en wegnemen van grafzerken worden vastgelegd tussen 
8u30 en 12u (Art. 18); 

- de uren voor begravingen worden vastgelegd tussen 8u en 17u op weekdagen en op 
zaterdag tussen 8u en 14u (Art. 20); 

- er wordt bepaald dat de gemeente een gegraveerd naamplaatje voorziet voor niet 
geconcedeerde begravingen (Art. 23); 

- bovengronds begraven door middel van piramiden of andere constructies wordt niet 
toegelaten (Art. 24); 

- de afmetingen van de grafzerken worden als volgt vastgelegd (Art. 25): 
o voor percelen van 2m²: max 2m x 98cm met een maximale rughoogte van 1m. 

Bij een kleinere zerk dient de resterende grondoppervlakte bedekt te worden. 
o voor percelen van 3m²: maximaal 3m x 98cm met een maximale rughoogte 

van 1m. Bij een kleinere zerk dient de resterende grondoppervlakte bedekt te 
worden. 

o Voor percelen van 3m² gelegen in de middengang van blok A, B, C en D: 
maximaal 3m x 98cm met een rughoogte tussen 1m en 2m.  Bij het plaatsen 
van een kleinere zerk dient de resterende grondoppervlakte bedekt te worden. 

o Blok P op de gemeentelijke begraafplaats in het centrum: maximaal 1m x 
98cm met een maximale rughoogte van 1m. 

o Kindergraven: maximaal 1,5m x 75cm met een maximale rughoogte van 1m.  
Bij het plaatsen van een kleinere zerk dient de resterende grondoppervlakte 
bedekt te worden. 

- teneinde de beplanting proper te houden op de begraafplaatsen zal deze niet hoger 
dan 1m mogen reiken en worden sparren en bomen uitgesloten. De concessiehouder 
dient zelf voor het onderhoud in te staan (Art. 26); 

- er wordt een algemeen verbod ingevoerd om bloemstukken en/of andere aandenkens 
te plaatsen op paden, grasstroken en plantvakken die niet behoren tot het perceel 
waar de grafconcessie is verleend (Art. 27). Uitzonderingen hierop betreffen: 

o de eerste maand na de begrafenis; 
o de week voor en de vier weken na Allerheiligen. 

- het gebruik van harde materialen op blok P op de gemeentelijke begraafplaats wordt 
verplicht (Art. 28); 

- er wordt een expliciet verbod ingevoerd op personalisering, versiering of decoratie die 
de zichtbaarheid van een ander graf, een andere nis of urnenkelder beperkt. Tevens 
wordt opgegeven dat er geen schade mag toegebracht worden aan andere 
rustplaatsen en dat elke herstelling tengevolge daarvan zal verhaald worden op de 
concessiehouder of diens nabestaanden (Art. 29). 

 
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 7 januari 2015 kennis van 
het ontwerp van het nieuwe huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en verzocht de 
voorzitter van de gemeenteraad dit te agenderen op de gemeenteraad van 29 januari 2015. 
 
Omwille van de leesbaarheid en de hanteerbaarheid van het huishoudelijk reglement is het 
aangewezen om niet enkel de wijzigingen van het reglement goed te keuren, doch het 
integrale huishoudelijk reglement te hernemen. Hiermee kan tevens de 
gemeenteraadsbeslissing van 17 april 1984 houdende het huishoudelijk reglement op de 
begraafplaatsen opgeheven worden, wat de rechtszekerheid dient. 
 
Artikel 43, § 2, 2° van het gemeentedecreet stipuleert dat het vaststellen van gemeentelijke 
reglementen behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 



Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen 
 
Art. 1. – Het gemeenteraadsbesluit van 17 april 1984 houdende vaststelling van het 
huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen wordt integraal opgeheven met ingang van 
heden. 
 
Art. 2. – Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen wordt goedgekeurd en treedt in 
werking vanaf heden. 
 
Art. 3. – Huidig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet. 
 
Art. 4. – Deze beslissing wordt aan het algemeen toezicht onderworpen. 
 
Ten slotte neemt de gemeenteraad akte van het gecoördineerde huishoudelijk reglement van 
de gemeenteraad zoals dit op heden ingang krijgt: 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

1. Concessies 

 

Art. 1. – Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden grafconcessies verleend. Deze 
kunnen betrekking hebben op een nis in het columbarium, een perceel grond, een grafkelder 
of een urnenkelder. 
 
Art. 2. – Het verlenen van een grafconcessie door het gemeentebestuur houdt geen verkoop 
of verhuring in. 
 
Art. 3. – De grafconcessies zijn onoverdraagbaar. 
 
Art. 4. – Concessies worden enkel verleend in het geval van een overlijden. De enige 
uitzondering betreft de mogelijkheid om bij de toekenning van een concessie voor een 
minderjarig kind, als ouder een tweede concessie te nemen naast de desbetreffende 
rustplaats. De beide concessies worden in dergelijk geval aanzien als één concessie met 
eenzelfde einddatum die als één geheel dient hernieuwd te worden. Bij begraving in volle 
grond of een kelder dienen de twee percelen met één grafmonument te worden bedekt. 
 
Art. 5. – De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen 
onder de voorwaarden zoals bepaald in onderhavig huishoudelijk reglement en het 
retributiereglement. 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist tevens over: 
- de beëindiging van een concessie naar aanleiding van een verwaarlozingsprocedure; 

- de voortijdige beëindiging van een concessie naar aanleiding van dergelijke aanvraag 

door de concessiehouder of diens nabestaanden. 

 
Art. 6. – De beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de 
concessieaanvraag wordt aan de aanvrager betekend. Bij een gunstige beslissing neemt de 
duur van de concessie aanvang op de datum van toekenning door het college van 
burgemeester en schepenen. Bij een hernieuwing van een bestaande grafconcessie neemt 
de hernieuwde concessie aanvang op de vervaldatum van de voorafgaande concessie. 
 
Art. 7. – De hernieuwingen worden door het college van burgemeester en schepenen 
toegekend  onder de voorwaarden zoals bepaald in onderhavig huishoudelijk reglement en 



het retributiereglement. In het uitzonderlijke geval dat de hernieuwing wordt toegestaan na 
de vervaldag van de concessie, dan zal de hernieuwing aansluiten op de laatste vervaldag. 
 
Art. 8. – Indien de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de 
aanvraag tot hernieuwing gunstig is vermeldt ze de voorwaarden waarvan sprake in artikel 7 
en wordt ze aan de aanvrager betekend. 
 
Art. 9. – Bij het aanvragen of hernieuwen van een concessie wordt de retributie geheven 
door middel van een factuur, verstuurd door de financiële dienst. 
 
Art. 10. – In het geval van terugneming van een geconcedeerd perceel wegens openbaar 
belang of dienstnoodwendigheden kan de concessiehouder: 

 geen aanspraak maken op enige vergoeding; 

 en heeft hij slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde 

oppervlakte op een ander deel van de begraafplaats. 

De kosten voor de eventuele overbrenging van de stoffelijke resten en de graftekens, alsook 
voor de eventuele bouw van een nieuwe grafkelder zijn ten laste van de gemeente. 
 
Art. 11. – Het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte zoals bepaald 
in artikel 10 is afhankelijk van het indienen van een aanvraag door enig belanghebbende. 
 
Art. 12. – Wanneer een grafconcessie ten einde loopt worden de graftekens door de 
belanghebbende verwijderd uiterlijk op 31 december van het jaar van beëindiging van de 
concessie. Gebeurt dit niet, dan worden de graftekens van ambtswege verwijderd.  De 
verwijderde graftekens worden eigendom van de gemeente. 
Wanneer een concessie voortijdig wordt beëindigd dienen de graftekens uiterlijk 3 maanden 
na de aanvraag voortijdige beëindiging te worden verwijderd.  Gebeurt dit niet, dan worden 
de graftekens van ambtswege verwijderd.  De verwijderde graftekens worden eigendom van 
de gemeente.  
Bij de vroegtijdige beëindiging kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch 
gedeeltelijk teruggevorderd worden. 
Het wegnemen van grafmonumenten dient minimum 1 week vooraf gemeld te worden via 
het daartoe bestemde formulier. 
 
Art. 13. – Om uitzonderlijke en ernstige redenen kan de burgemeester een toelating tot 
ontgraven en herbegraven verlenen. 
De aanvrager is verplicht een nieuwe doodskist of asurne te voorzien op zijn/haar kosten. 
Een grafconcessie kan enkel worden teruggenomen wanneer dit het gevolg is van een 
herbegraving van een stoffelijk overschot. 

- Het herbegraven binnen de gemeentegrenzen van een bestaande concessie in volle 

grond naar een nieuw leeg perceel in volle grond is niet mogelijk, ook niet bij 

hernieuwing. 

- Het herbegraven binnen de gemeentegrenzen van een bestaande concessie in een 

grafkelder naar een nieuw leeg perceel in een grafkelder is niet mogelijk, ook niet bij 

hernieuwing. 

- Het herbegraven binnen de gemeentegrenzen van een bestaande urnenkelder of 

columbariumnis naar een nieuwe locatie op het urnenveld of columbarium, is niet 

mogelijk, ook niet bij hernieuwing. 

 
Art. 14. – Bij de terugname van een grafconcessie zoals beschreven in artikel 13 wordt de 
terugbetaling van de concessie berekend in verhouding met de nog te lopen termijn en op 
basis van de bij de toekenning betaalde retributie. 
 



Art. 15. – Na verloop van de periode van tien jaar voor niet geconcedeerde begravingen in 
volle grond, kan er geopteerd worden om toch een concessie te nemen. Als uitzondering op 
de algemene bepalingen van artikel 13 van dit huishoudelijk reglement, impliceert dit een 
ontgraving en een herbegraving op een ander perceel waarvan de kost ten laste komt van 
de aanvrager, overeenkomstig het geldende  belastingsreglement voor ontgravingen en het 
retributiereglement op de grafconcessies. 

 
2. Begravingen en plaatsen van zerken 

 
Art. 16. – Grafzerken dienen te worden geplaatst, ten vroegste 6 maanden na het ter aarde 
bestellen van de stoffelijke overschotten.  
Grafzerken bedoeld voor grafkelders worden daarentegen binnen de 2 maanden geplaatst.  
Grafzerken bedoeld voor blok P op de gemeentelijke begraafplaats in het centrum dienen 
binnen de 2 maanden te worden geplaatst op de voorziene fundering.  
In het geval van een bijzetting dient de grafzerk te worden meegenomen buiten de grenzen 
van de gemeentelijke begraafplaats, in afwachting tot deze kan teruggeplaatst worden.  
 
Art. 17. – Het plaatsen van de grafzerk dient minimum 1 week vooraf aangevraagd te worden 
via het daartoe bestemde formulier.  
 
Art. 18. – het plaatsen en wegnemen van grafzerken kan enkel tussen 8u30 en 12u00, 
uitgezonderd voor de gemeentediensten. De gemeente heeft het recht het afgesproken uur 
nog te wijzigen tot de dag van aankomst. 
 
Art. 19. – De grafzerk dient zowel bij eerste plaatsing als na een bijzetting correct en recht te 
worden gezet. Indien dit niet het geval zou zijn, is het de verantwoordelijkheid van de 
concessiehouder om dit binnen de maand  na de vaststelling in orde te laten brengen. 
 
Art. 20. – Begravingen kunnen plaatsvinden op weekdagen tussen 8u00 en 17u00 en op 
zaterdag tussen 8u00 en 14u00. 

 
3. Graftekens, beplanting en onderhoud van de graven 

 
Art. 21. – Er dient op de gemeentelijke begraafplaatsen gebruik gemaakt te worden van de 
door de gemeente aangereikte afdekplaat. Andere afdekplaten worden niet toegestaan. 
 
Art. 22. – Naamplaatjes op de strooiweide worden ten vroegste na 30 jaar weggenomen. 
 
Art. 23. – De gemeente voorziet voor niet geconcedeerde begravingen in volle grond, in het 
urnenveld of in het columbarium een gegraveerd naamplaatje. 
 
Art. 24. – Met uitzondering van de nissen in het columbarium wordt er niet bovengronds 
begraven. Het gebruik van piramiden en andere bijkomende constructies wordt niet 
toegelaten. 
 
Art. 25. – Grafzerken dienen volgende afmetingen te hebben: 

 Voor percelen van 2m²: maximaal 2m x 98cm met een maximale rughoogte van 1m. Bij 

het plaatsen van een kleinere zerk dient de resterende grondoppervlakte bedekt te 

worden. 

 Voor percelen van 3m²: maximaal 3m x 98cm met een maximale rughoogte van 1m.  Bij 

het plaatsen van een kleinere zerk dient de resterende grondoppervlakte bedekt te 

worden. 



 Voor percelen van 3m² gelegen in de middengang van blok A, B, C en D: maximaal 3m x 

98cm met een rughoogte tussen 1m en 2m.  Bij het plaatsen van een kleinere zerk dient 

de resterende grondoppervlakte bedekt te worden. 

 Blok P op de gemeentelijke begraafplaats in het centrum: maximaal 1m x 98cm met een 

maximale rughoogte van 1m. 

 Kindergraven: maximaal 1,5m x 75cm met een maximale rughoogte van 1m.  Bij het 

plaatsen van een kleinere zerk dient de resterende grondoppervlakte bedekt te worden. 

 
Art. 26. – Beplanting op de begraafplaatsen mag niet hoger dan 1 meter reiken. Bomen en 
sparren zijn in elk geval uitgesloten. De concessiehouder, of diens nabestaanden, is zelf 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de beplanting die hij/zij voorziet. 
Bij niet of slecht onderhoud zal de betrokkene verwittigd worden om dit binnen een termijn 
van één maand in orde te brengen, zo niet zal de procedure verwaarlozing worden 
opgestart. 
 
Art. 27. – Er geldt een algemeen verbod om bloemstukken en/of andere aandenkens te 
plaatsen op paden, grasstroken en plantvakken die niet behoren tot het perceel waar de 
grafconcessie is verleend. De enige uitzonderingen hierop betreffen: 

- de eerste maand na de begrafenis; 

- de week voor en de vier weken na Allerheiligen. 

Bloemstukken en andere aandenkens die toch worden geplaatst zullen ambtshalve worden 
verwijderd. 
 
Art. 28. – Op Blok P op de gemeentelijke begraafplaats in het centrum is het gebruik van 
harde materialen verplicht. Bij gebreke hieraan zal de gemeente een grafzerk voorzien, 
waarbij de kost wordt gefactureerd aan de concessiehouder of diens nabestaanden. 
 
Art. 29. – Elke vorm van personalisering, versiering of decoratie die wordt aangebracht mag 
in geen geval de zichtbaarheid van een ander graf, een andere nis of urnenkelder beperken. 
Er mag daarbij op geen enkele manier schade worden toegebracht aan een ander graf, een 
andere nis of urnenkelder. Elke herstelling die als gevolg hiervan dient te worden uitgevoerd 
zal verhaald worden op de concessiehouder of diens nabestaanden. 
 
Art. 30. – Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een vergoeding van het 
gemeentebestuur wegens beschadiging aan grafstenen, -tekens of –monumenten die het 
gevolg zijn van omstandigheden buiten de wil van het bestuur of haar personeel, noch voor 
schade die het gevolg is van weersomstandigheden. 
 
Art. 31. – Het gemeentebestuur is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele verzakking 
van graftekens. Het rechtzetten van verzakte zerken en andere werkzaamheden aan deze 
monumenten behoort niet tot de bevoegdheid van het gemeentepersoneel. 
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