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WIJZIGINGHUISHOUDELIJKREGLEMENTBEGRAAFPLAATSEN

DE GEMEENTERAAD

Feiten en context

.
.
.
.
.

Het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2015: Goedkeuring huishoudelijk reglement op de
begraafplaatsen.
Het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2015: Goedkeuring politiereglement op de
begraafplaatsen.
Het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 201 5: Goedkeuring retributiereglement op de
begraafplaatsen.
Het gemeenteraadsbesluit van 30 september 2019: Belasting op ontgravingen van veraste en
niet-veraste stoffelij ke overschotten
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2019:
goedkeuring ontwerp huishoudelijk reglement.

Juridische gronden

.
.
.

.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, zoals tot op
heden gewijzigd.
De omzendbrief 8A-2006/03 van 10 maart betreffende de toepassing van het decreet van 16
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten, zoals tot
op heden gewijzigd.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer
van de begraafplaatsen en crematoria.

Argumentatie
Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen is in voege sinds 1 december 2015 (besluit
gemeenteraad van 26 oktober 2015).
Het werd opgemaakt om de inwoners rechtszekerheid te geven over het al dan niet verder blijven
bestaan van de graven van hun overledenen, ruimtelijke problemen aan te pakken en te investeren in
de verbetering van de esthetische aspecten.
De grootste wijziging was de invoering van concessies. Van 1 december 2015 tot 31 december 2016
was er een overgangsperiode waarin iedereen de kans kreeg om een definitieve beslissing te nemen
voor de bestaande graven.
De overgangsbepalingen uit het reglement van 26 oktober 2015 zijn voorbij en mogen uit het
reglement gehaald worden. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het beter leesbaar te
maken en aan te passen aan de ervaringen uit de praktijk en de vragen van de inwoners.
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Financiële weerslag
Geen financiële weerslag

Besluit
eenparig

Artikel 1: Het volgend huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen goed te keuren
De integrale tekst luidt als volgt:

Hoofdstuk 1 : Algemeenheden
Artikel 1.1
Begrippen:
Begravinq:
Het begraven van stoffelijke overschotten in een kist of lijkwade.
Het plaatsen of bijzeften van asurnen in het columbarium.

,

,
.
,
,
.

-

Het begraven van een urne in een urnegraf op het urnenveld of in een bestaand graf
met een kist of lijkwade.
De verstrooiing van de as op een strooiweide.
Ontgraving: uit een graf halen van een stoffelijk overschot of een asurne met de bedoeling te
herbegraven of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren.
Concessre: een betaalde rustplaats op het kerkhof. Dit kan gaan over een grondconcessre,
col u m b a ri u mconcessle of e e n u rn e n ve I dconcessie.
Geconcedeerde begraving: een begraving waar voor het graf een concessre betaald wordt.
Niet-geconcedeerde begraving: een kosteloze begraving.
Urnenveld: een constructie in de grond met nissen waarin urnen met de as van overledenen

geplaatst wordt.

Aftikel 1.2
Nieuwe begravingen kunnen in de gemeente op de volgende begraafplaatsen gebeuren:

,
.
,
,

BegraafplaafsAssentPastorijstraat
BegraafplaatsBekkevoortKerkhofweg
BegraafplaatsWersbeekHalensebaan
Begraafplaats Molenbeek Kerkstraat
Op de oude begraafplaatsen van Bekkevoort (Staatsbaan), Assent (Dorpsstraat)

en

Wersbeek

(Processrestraat) kan enkel nog bijbegraven worden in geconcedeerde graven.

Artikel 1.3
Elk overlijden in de gemeente moet zo vlug mogelijk aangegeven worden aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand.
Diegene die voor de begraving instaat, regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende
de begrafenis. Bij gebrek daaraan wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.
Het gemeentebestuur bes/¡sf over de dag en het uur van de begraving.
Begraven kan op werkdagen en op zaterdag van 9u tot 17u. Op zondag en op wettelijke feestdagen
kan er niet begraven worden.

Artikel 1.4
De gekozen manier van begraving bij de aangifte is blijvend. Uitzonderingen hierop zijn de wettelijke
bepalingen voorzien in het decreet en in de lokale reglementering.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de plaats en de volgorde van de begravingen op
voorstelvan de dienst burgenaken.
Enkel de door het gemeentebestuur aangestelde personen mogen begravingen doen.

Artikel 1.5

Een stoffelijk overschot wordt begraven in een kist of in een lijkwade die voldoet aan de wettelijke
bepalingen.

2t11

Artikel 1.6
Er mogen maximum 3 stoffelijke overschotten in 1 graf begraven worden.
Als 3 kisten boven elkaar geplaatst worden, moet boven iedere kist een laag grond van minimum 30
cm worden aangebracht. Boven de bovenste kist moet er nog een laag grond van ten minste 65 cm
ztjn.

Hoofdstuk 2:

N

iet-geconcedeerde begravingen

Artikel2.l
Zonder concessie kunnen de volgende personen begraven worden:
Al wie op de datum van overlijden ingeschreven was in één van de bevolkingsregisters van

.
,
,

BekkevootT.

.

AI wie gedurende minstens 20 jaar in één van de bevolkingsregisfers van

Stoffelijke overschotten ontdekt op het grondgebied van Bekkevoort.

Diegenen die de gemeente effectief bewonen, maar door wettelijke bepalingen of
internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de
bevol ki n g s regisfers

va

n

Be

kkevoo rt.

Bekkevoort

ingeschreven was.

Artikel2.2
Een niet-geconcedeerd graf mag 15 jaar blijven bestaan, te tellen vanaf de datum van overliiden.
Er mag maar 1 stoffelijk overschot per graf begraven worden.
Er is s/echfs 1 asurne per perceel op het urnenveld of per nis van het columbarium toegelaten.
Tot 1 jaar na de datum van begraving kan men een aanvraag doen aan het college van burgemeesfer
en schepenen om toch nog over te schakelen naar een geconcedeerde begraving. Er moet dan
betaald worden vanaf de datum van begraving.

Artikel2.3
Bij ontruiming van niet-geconcedeerde gronden worden de nabestaanden gedurende 1 iaar voor het
vervallen van de begravingstermijn op de hoogte gebracht door middel van:
. Een aanplakking van een bericht aan het betrokken graf en/of in de nabiiheid van het te

.
,

ontruimen perceel.
Een aanplakking van een bericht aan de ingang van de begraafplaats.
Andere gemeentelijke informatiekanalen.

De belanghebbenden krijgen vanaf dan 1 jaar de tijd om de graftekens en de voorwerpen erop op
eigen risico weg te nemen. Het wegnemen van een grafteken kan enkel na afspraak met de dienst
burgerzaken.
Er is geen mogelijkheid om de niet-geconcedeerde begraving om te vormen naar een concessle.
Na die termijn worden de niet-verwijderde graftekens eigendom van de gemeente. De
gemeente zal ze weg doen. Het college van burgemeesfer en schepenen bes/rsf over de
bestemming van de materialen.

Voor de ruiming van een niet-geconcedeerd perceel wordt een stappenplan opgemaakt en dit ten
laatste voor het einde van 2019.

Artikel2.4
Wie een asurne uit een niet-geconcedeerd graf thuis wil bewaren, (bij toepassing van artikel 24 en 24
bis, van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals tot op heden gewijzigd) moet
schriftelijk een aanvraag indienen bij de burgemeester. Dit kan gedaan worden door de nog levende
echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner, de ouders en/of de kinderen.

Deze aanvraag kan ingediend worden tot zolang de procedure van ontruiming van de nietgeconcedeerde graven loopt. De plaats van bewaring of verstrooiing wordt in de aanvraag aangeduid.
De aanvraag kan slechts éénmaal ingediend worden.

De bepalingen in verband met de ontgraving zijn van toepassing. Deze ziin opgenomen in het
gemeentelijk politiereglement en het gemeentelijk belastingreglement op de ontgravingen.
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Als de thuisbewaring ophoudt, kan de as van de overledene uitgestrooid worden op de strooiweide
van de gemeentelijke begraafplaats. Ook kan de asurne terug bijgezet of begraven worden in een
concessie op de gemeentelijke begraafplaats.

H

oofdstu k 3.' Concessies

Artikel 3.1
Zolang er plaats rs op de begraafplaatsen, worden concessres verleend voor begravingen. De kostprijs
ls vasfge/egd in het gemeentelijk retributiereglement.
Een concessie wordt toegekend voor maximum 3 personen. Als men meer dan 3 personen samen wilt
begraven moet men een concessie nemen voor meerdere percelen.
Artikel 3.2
ledere persoon of rechtspersoon kan een concessie schriftelijk aanvragen bij het college van
rgemeeste r e n schepe ne n.
De naam van de eerst overledene voor wie het graf bestemd is moet in de aanvraag vermeld worden.
De namen van de eventuele tweede en derde persoon voor wie het graf bestemd is kunnen ook
vermeld worden, of mogen eventueel achteraf nog doorgegeven worden.
bu

Bij elke bijbegraving wordt de concessre automatisch hernieuwd met eenzelfde periode als
oo rsp ro n ke I ij k g e koze n.

Artikel3.3
Het college van burgemeester en schepenen geeft de concessle volgens het huishoudelijk reglement
n het retrib utie regl e me nt.
Het college van burgemeesfer en schepenen kan de concessle stopzetten bij toepassing van een
procedure van verwaarlozing en naar aanleiding van een aanvraag tot vervroegde beeindiging van
een concessie.
e

Artikel3.4
Er kunnen geen concessles verleend worden vóór het overlijden. Een uitzondering r,s een
meeruoudige concessle, waarbijde toegewezen plaats onmiddellijk gebruikt wordt voor een overleden
persoon en de tweede of derde plaats voorbehouden wordt aan:
, De overlevende echtgeno(o)t(e) van de overledene.
, De bloedverwanten eerste en tweede graad van de overledene.
, De persoon die met de overledene een feitelijk gezin vormt.
. De persoon die, samen met de overledene, een w/sbeschikking tot samenbegraving heeft
ondertekend.

Artikel3.S
De concessies worden toegekend voor een termijn van 20, 30 of 50 jaar. De periode start op de datum
van het eersfe overlijden. De namen kunnen enkel door de concessiehouder of zijn erfgenamen
schriftelijk gewijzigd worden. Het aantal voorbehouden plaatsen kan niet gewijzigd worden.

Naar aanleiding van een bijbegraving in het perceel, worden de concessie van de al begraven
personen ambtshalve hernieuwd tot de vervaldatum toegekend voor de laatst bijbegraven persoon.
De retributie, voor de hernieuwing van de concessre van de al begraven personen, wordt berekend in
verhouding tot het aantal jaren dat de oorspronkelijk toegekende termijn wordt overschreden en wordt
op het ogenblik van de bijbegraving, samen met de retributie van de nieuwe bijbegraving, betaald.
Op schriftelijk verzoek en voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegekende concessietermijn,
kunnen de concessies hernieuwd worden met een periode van respectievelijk 10, 20, 30 of 50 jaar,
die aanvangt op de verualdatum van de concessle.
De retributie wordt op het ogenblik van het indienen van de aanvraag tot hernieuwing betaald,

Artikel3.6
Toepassing van artikel 24 en 24 bis van het decreet op de begraafplaatsen en de liikbezorging
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Wie een asurne uit een geconcedeerd graf thuis wil bewaren (retro-actieve thuisbewaring), moet
schriftelijk een aanvraag indienen bij de burgemeester. Dit kan gedaan worden door de nog levende
echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner, de ouders en/of de kinderen.

Deze aanvraag kan ingediend worden zolang de termijn van de concessre loopt of zolang de
procedure van de hernieuwing van de concessle loopt. De plaats van bewaring of verstrooiing wordt in
de aanvraag aangeduid. De aanvraag kan slechts téénmaal ingediend worden.

De bepalingen in verband met de ontgraving zün van toepassing. Deze zijn opgenomen in het
gemeentelijk politiereglement en het gemeentelijk belastingreglement op de ontgravingen.
Als de thuisbewaring ophoudt, kan de as van de overledene uitgestrooid worden op de strooiweide
van de gemeentelijke begraafplaafs. Ook kan de asurne terug bijgezet of begraven worden in een
concessie op de gemeentelijke begraafplaats.

De geconcedeerde nis of perceel wordt gedurende een termijn van 2 jaar bewaard.
De bewaringstermijn heeft geen invloed op de oorspronkelijk toegekende concessietermijn.
Wanneer na twee jaar de asurne niet wordt teruggebracht naar de begraafplaats, wordt de concessre
automatisch opgeheven.
De betaalde concessleprþ kan niet teruggevraagd worden.
Voottiidiqe beëindiqinq van de concessie tiidens de retroactieve th¿tßþewaflla

Wanneer op het ogenblik van de aanvraag tot retroactieve thuisbewaring door de nabestaanden al
gekozen wordt om de asurne niet meer terug te brengen, of wanneer door de nabestaanden gekozen
wordt voor een asverstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats, dan worden de bepalingen
van aftikel 3.10 van het gemeentelijk huishoudelijk reglement toegepast.
Hernieuwing van de concessie tiidens de retroactieve thuisbewaring
Wanneer de concessie tijdens de periode van bewaring moet hernieuwd worden, zijn de modaliteiten
van añikel 3.5 van het gemeentelijk huishoudelijk reglement van foepassing. Wanneer de concessie
tijdens de periode van de bewaring niet hernieuwd wordt, is deze vervallen.

Artikel3.T
Op de kinderbegraafplaats worden begravingen toegestaan tot en met de leeftiid van 12 iaar.
De concessies worden nominatief toegekend voor slechts 1 kind. Men kan kiezen voor een termijn van
20, 30 of 50 jaar. Deze begint op de datum van het overlijden. Er zijn geen bijbegravingen mogelijk.
Op schriftelijk verzoek en voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegekende concessietermiin,
kunnen de concessies hernieuwd worden met een periode van respectievelijk 10, 20, 30 of 50 jaar,
Deze vangt aan op de verualdatum van de concessle.
Artikel 3.8
Eeuwigdurende concessies, zoals voozien in de wet van 21 juli 1971, worden niet meer toegekend.
Bestaande kunnen gratis voor 50 jaar hernieuwd worden. Ze worden behandeld zoals de andere
concessles.

Artikel 3.9
ledereen kan een aanvraag tot voortijdige beeindiging van een concessre schriftelijk indienen bii het
college van burgemeesfer en schepenen.
lndien de aanvraag niet wordt ingediend door de concessiehouder, zal deze schriftelijk verwittigd
worden.

De aanvraag wordt gedurende een termijn van 6 maanden aangeplakt aan de ingang van

de

begraafplaats en aan het desbetreffende perceel.

Bezwaren tegen een aanvraag tot voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bii het
college van burgemeesfer en schepenen. De concessrel¡o uder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte
gebracht.
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Bij een voortijdige beeindiging van de concessæ kan de betaalde concesslepnJ's niet teruggevraagd
worden. De niet-verwijderde graftekens worden eigendom van de gemeente. De gemeente zal ze weg
doen. Het college van burgemeester en schepenen bes/rsf over de bestemming van de materialen.
Artikel3.10
ln geval van terugneming van een perceel wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden,
kunnen de concesslehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Zij hebben s/echfs het recht op het kosfe/oos bekomen van een perceel of een nis van dezelfde
afmetingen op een ander deel van de begraafplaats of een andere gemeentelijke begraafplaafs, fof
het einde van de al toegekende concessretermijn.
Hoofdstuk 4: Percelen - Afmetingen Grafmonumenten - Graftekens - Gedenkplaten Beplanti ngen' Onderhoud

Artikel4.l
Tenzfi de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen vezetten, heeft iedereen
het recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te (doen) plaatsen zonder afbreuk te
doen aan het rechtvan de concessiehouder.
Op het perceel, waarin een stoffelijk overschot of een asurne begraven werd in geconcedeerde grond,
moet binnen het jaar aanwezig zijn:

.
,

ofwel een afzoming in duuname materialen van de grenslijnen van de grafconcessie;
ofwel een grafzerk waarop de naam, voornaam en de datum of het jaartal van geboorte en
overlijden van de begraven personen staat.
Op een geconcedeerde nis van het columbarium moet uiterlijk binnen het jaar een naamplaat worden
aangebracht.

Op een geconcedeerd perceel van het urnenveld moet uiterlijk binnen het
geplaatst worden.

jaar een afdekplaat

lngeval van bijbegraving wordt na de begrafenis het perceel zonder uitstel in een ordentelijke staat
gebracht. De afzoming, de graftekens of de afdekplaten worden binnen het jaar geplaatst.
lndien binnen het jaar de plaatsing van de afzoming, de grafzerk of de afdekplaat niet is uitgevoerd, of
indien tijdens de verdere duur van de concessie niet langer aan die voorwaarden voldaan is, kan de
procedure voor vetwaarlozing van graven gestart worden.

Artikel4.2
Naamplaten op de herdenkingszuil
De naamplaatjes op het herdenkingsmonument van de strooiweide op alle begraafplaatsen kunnen op
vraag door het gemeentebestuur geleverd worden volgens het model vasfgesfe/d door het college van
bu rgemeester e n schepenen.
De naamplaatjes worden 15 jaar na de overlijdensdatum verwijderd.
Afmetingen percelen:
- Op alle begraafplaatsen voor de begraving van een stoffelijk overschot in een kist of lijkwade met of
zonder concessle;
Stoftelijk overschot
Persoon

-

Lengte

12 jaar

Perso(o)n(en) +

12 jaar

Breedte

1,5 m

75 cm

2m

1m

- Op de begraafplaatsen van Bekkevoort Kerkhofweg, Molenbeek en Assenf Pastorijstraat voor de
begraving van een urne op het urnenveld met of zonder concessie:
Lengte

Breedte

1m

1m
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- Op de begraafplaats van Wersbeek Halensebaan voor de begraving van een urne op het urnenveld
met of zonder concessie:
Lengte

Breedte
0,70 m

70 cm

Artikel4.3
Met betrekking tot de plaatsing van de graftekens moeten de voorbereidende werken volledig buiten
de muren van de begraafplaatsen uitgevoerd worden. Na de plaatsing van de graftekens mogen geen
materialen achtergelate n worden.
Añikel4.4
Afmetingen van de graftekens op de percelen met of zonder concessie.

1.

Beqraafplaats Assent Pastorüstraat.

Begravingen van stoffeliike overschotten en/of urnen.
Men kan een keuze maken uit 3 modellen van graftekens met volgende afmetingen (technische fiche
kan men bekomen op aanvraag):
Bepalingen van toepassing op alle modellen:
Materiaal : vrije keuze.
Grondplaat: 75 cm x 75 cm (gelijk met het maaiveld)
Dekplaat: 45 cm x 45 cm - dikte: 5 cm.
Specifieke bep ali n ge

Model

n:

1

Totale hoogte: 80 cm (gemeten van op het maaiveld)
Hoogte van de zuil: 75 cm - Dikte van de zuil: 15 cm - Breedte van de zuil: 30 cm
De zuil wordt aangebracht in de rechterbovenhoek van de dekplaat.

Model2
Totale hoogte: B0 cm (gemeten van op het maaiveld)
Hoogte van het kruis: 75 cm - Dikte van het kruis: 15 cm - Breedte van het kruis: 45 cm
Het kruis wordt aangebracht in de rechterbovenhoek van de dekplaat.
Model3
Totale hoogte: 5 cm (vanaf het maaiveld)
Grondplaat: 75 cm x 75 cm
Dekplaat: 45 m x 45 cm
De graftekens of de afzoming moeten zodanig geplaatst worden dat er een vrije ruimte van 12,5 cm
wordt gerespecteerd. Deze ruimte moet vrij blijven, er mag geen beplanting, bedekkingsmateriaal of
enig ander voonverp worden geplaatst. Inbreuken hierop worden verwijderd.
Afdekplaten

col u mbariu m.

De naamplaten dienen de volgende afmetingen te hebben:

Horizontaal
25 cm

Verticaal
25 cm

Maximum dikte

1cm

Begravingen van urnen op het urnenveld.
De graftekens op het urnenveld moeten de hiernavolgende afmetingen hebben
Lengte
50 cm

Breedte
50 cm

Maximum hoogte

5cm

7
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2.

Besraafplaats Bekkevoort Kerkhofwes.

Begravingen van stoffel¡jke overschotten en/of urnen.

Leeftijd

Lengte

Breedte

Maximum hoogte

- 12 jaar,

1,15 m

65 cm

90 cm

jaar

1,80 m

90 cm

1m

+

12

De graftekens of de afzoming moeten geplaatst worden, zodanig dat er een vrije ruimte van 10 cm
wordt gerespecteerd. Deze ruimte moet vrij blfiven, er mag geen beplanting, bedekkingsmateriaal of
enig ander voonverp worden geplaatst. lnbreuken hierop worden veruijderd.
Afdekplaten colu mbariu m.
De afdekplaten kunnen door het gemeentebestuur geleverd worden, volgens een door het
college van burgemeester en schepenen vastgesteld model.
Begravingen van urnen op het urnenveld.
Lengte

Breedte

50 cm

3.

Maximumhoogte

5cm

50 cm

Begraafplaats Wersbeek Halensebaan

Begravingen van stoffeliike overschotten en/of urnen.
Er moet een grondplaat geplaatst worden gelijk met het maaiveld met een breedte van 1 m en diepte
0.50 m.
De rug van het grafteken moet de hiernavolgende afmetingen hebben:

Leeftijd
- 12 jaar,
+ 12 jaar

Rugdikte

Breedte

Maximum rughoogte

10 cm

60 cm

60 cm

10 cm

80 cm

80 cm

De overgebleven vrije zone van het perceel moet vrijgehouden worden, er mag geen beplanting,
bedekkingsmateriaal of enig ander vootwerp worden geplaatst. lnbreuken hierop worden venlijderd.

Afdekplaten

col umbariu m.

Op de nlssen van de columbaria wordt een afdekplaat bevestigd met daarop de naam van de
overledene.

Beqravingen van urnen op het urnenveld.
De graftekens op het urnenveld moeten de hiernavolgende afmetingen hebben:
Lengte
50 cm

4.

Breedte

Maximum hoogte

5cm

50 cm

Beqraafplaats Molenbeek.

Begravingen van stoffeliike overschotten en/of urnen.
De graftekens op de begraafplaats van Bekkevoort moeten de hiernavolgende afmetingen hebben

Leeftijd
- 12 jaar,
+

12

jaar

Lengte

Breedte

Maximum hoogte

1,15 m

65 cm

90 cm

1,80 m

90 cm

1m

De graftekens of de afzoming moeten geplaatst worden, zodanig dat er een vrije ruimte van 10 cm
wordt gerespecteerd. Deze ruimte moet vrij blijven, er mag geen beplanting, bedekkingsmateriaal of
enig ander voorwerp worden geplaatst. lnbreuken hierop worden ambtshalve veruijderd.
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Afdekplaten columbariu m.

Op de nrssen van de columbaria wordt een afdekplaat bevestigd met daarop de naam van de
overledene.

Begravingen van urnen op het urnenveld.
De graftekens op het urnenveld moeten de hiernavolgende afmetingen hebben.
Lengte

Breedte

50 cm

Maximum hoogte

5cm

50 cm

Artikel4.5.
Foefussen kunnen, geheel vrijblijvend, op de sterretjesweide van de begraafplaats van
Bekkevoott begraven worden. De naamplaatjes kunnen door het gemeentebestuur worden
geleverd volgens het model, vastgelegd door het college van burgemeesfer en schepenen. Ze
worden 15 jaar bewaard en zijn verlengbaar met eenzelfde termijn op aanvraag.

Artikel4.6.

De aanplantingen op de graftekens en eventuele andere vootwerpen moeten zo geplaatst
onderhouden worden dat zij niet buiten de afmetingen van het graf komen. Het zicht op

en
de

naamgegevens op het grafteken mag niet belemmerd worden. De hoogte moet beperkt zijn tot 50 cm.
Het is niet toegelaten op de afdekplaat van het urnenveld enige constructie te plaatsen:
Hoger dan 20 cm
Binnen de rand van 5 cm
Ve ruel kte be pl anti ng wordt ve rwijde rd.

.
.

Artikel 4.7

Wanneer een asurn uit het columbarium
ve nu ijde re

n de

gemee

nte d ie n ste n d e afd

e

of uit het urneveld mee naar huis genomen

wordt,

kpl a at.

De veruijdering en de herplaatsing van de afdekplaat van het urnengraf en van de columbariumnis
gebeurt in opdracht en op kosten van de aanvrager van de thuisbewaring.
Voor de verwijdering en de herplaatsing wordt een afspraak gemaakt met het gemeentebestuur.

De bepalingen met betrekking tot de plaatsing van graftekens, opgenomen in het gemeentelijk
politieregle ment, zijn van toepassing.

De herplaatsing van de afdekplaat en de herplaatsing van het urnenveldmonument moet binnen een
termijn van 1 maand gebeuren.
De aanvrager van de retroactieve thuisbewaring is verantwoordelijk voor eventuele schade.
Artikel4.S
Wanneer een begraving om gelijk welke reden ten einde loopt, worden de niet-weggenomen
graftekens en de nog bestaande constructies eigendom van de gemeente. Het college van
burgemeester en schepenen bepaalt de bestemming van de graftekens.

Hoofdstuk 5: Sluiting van een begraafplaats
Artikel 5.1

Bij sluiting en/of wijziging van de bestemming van de begraafplaats kunnen de concessrehouders
geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben enkel recht op een perceel of nis van
dezelfde afmetingen op een andere gemeentelijke begraafplaats tot het einde van de
concessrefermijn. De eventuele kosten voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten zijn ten
laste van het gemeentebestuur. Wie het overbrengen van de graftekens aanvraagt betaalt de kosten.
Het recht op het kosfe/oos bekomen van een nieuw perceelof nrs rs afhankelijk van het indienen van
een aanvraag door een belanghebbende.

Hoofdstuk 6: Graven van lokaal historisch belang - Peterschap
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Artikel6.l
Het college van burgemeesfer en schepenen bepaalt autonoom welke graven van historisch
belang zijn.
Deze graftekens worden gedurende 50 jaar bewaard. De termijn is verlengbaar.
Het onderhoud is ten laste van het gemeentebestuur.

Artikel6.2
ledereen kan een aanvraag indienen om het peterschap over een bepaald grafteken op een
geconcedeerd perceel te venueruen.
Door de toekenning van het peterschap verbindt de aanvrager er zich toe om, gedurende een
welbepaalde periode, een welbepaald grafteken te behouden. De aanvrager mag onderhoudsen restauratiewerken uitvoeren zonder de oorspronkelijke sfaaf van het grafteken te wijzigen.
Het gemeentebestuur blijft eigenaar van het grafteken. ln het betrokken perceel worden geen
nieuwe begravingen toegestaan.
Het peterschap kan enkel aangevraagd worden voor graftekens van een geconcedeerd perceel,
opgenomen in een procedure van ontruiming en voor graftekens van een geconcedeerd
perceel, opgenomen in een procedure van hernieuwing van concessles, waaruan de concessie
niet hernieuwd wordt.

De aanvraag tot peterschap wordt schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen en moet gemotiveerd worden.
Het college van burgemeesfer en schepenen kent het peterschap toe, na advies van een
werkgroep. Deze is samengesfeld uit de burgemeester, de schepen van cultuur, en een
afvaardiging van de diensten cultuur, burgezaken en de techm,sche diensf.
Voor het peterschap wordt een overeenkomsf ges/ofen. Hierin worden de richtlijnen van de
restauratie en het onderhoud van het grafteken opgenomen, alsook de termijn van het
peterschap.
De aanvrager is aansprakelijk voor eventuele schade aan het grafteken die als gevolg van
werken in zijn of haar opdracht zijn uitgevoerd.

De venuerving van het peterschap ls grafis. De aanvrager kan geen aanspraak maken op
vergoedi nge n of com pe nsafies.

Het peterschap kan met een plaatje bekend gemaakt worden aan het grafteken, op de in de
ove ree

n

ko msf vasfgesfe I de pl a ats.

Het peterschap is geen verplichting. Het bevordeñ echter de esfhefische aspecten van de
begraafplaatsen en kan de inschrijvingen op de lijst van graven van lokaal historisch belang en
de daarbij horende kosten enigszins beperken.

Hoofdstuk 7: Speciale parken

ArtikelT.l
Op het erepark van de begraafplaats Bekkevoort kunnen de burgemeesfers en de ereburgemeesters
begraven worden. Het samenbegraven wordt beperkt tot echtgenoten, en samenwonende partners.
Hef concesslesysteem, voorgeschreven in artikel3.5, is van toepassing.

Hoofdstu k I :

SI

otbepali n gen

Artikel 8.1
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van burgemeester en
schepenen, in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere overheid worden
toegewezen.

ArtikelS.2
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Elke bij hoogdringendheid genomen bes/rssrng van de burgemeester wordt ter kennis gebracht
aan het college van burgemeester en schepenen.

ArtikelS.3

Dit huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen vervangt alle

vorige

reglementeringen en bes/issrngen. Er bestaat aanvullend een politiereglement.

Artikel 2: Dit reglement treedt in werking op 1 december 2019.
Het huishoudelijk reglement van 2611012015 wordt ingetrokken met ingang van 1 december 2019

Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen van toepassing.
Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
Get. Hilde Goedh

Janssen

Voor eensluidend afschrift:
Bekkevoort, 28 november 2019

Hilde Goedh
Algemeen di

Janssens
r

Voozitter gemeenteraad
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