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Gemeentelijke begraafplaatsen: aanpassingi huishoudelijk regleeent

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de fijk-
bezorgíng;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 januari 2OL2 waarbij'het huishoude-
lijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen vastgestefd werd;

Overwegende dat het aangewezen is dit huishoudelij k reglement aan te vullen
met regels in verband met de verlenging van concessies;

Gelet op het ontwerp van het aangepast huishoudelij k reglement op de ge-
meentelij ke begraafplaatsen;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeesler en schepenen,-

BESLUIT:
met eenparigheid van stemmen:

Het huishoudelijk reglement op de gemeenteli;ke begraafplaatsen zoals vast-
gesteJ-d bij gemeenteraadsbeslult van 9 januari 2aI2 wordt aangepast, zodat
het er voortaan als volgt uitziet:

Artikel 1

De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk van 09.00
uur tot 17.00 uur, ui-tgesloten op de zondaqen en de wettelijke feestdagen.
Er moet vooraf een toelating tot begraven bekomen zijn van het gemeentebe-
>LUUr.

Voor de plaats en het tijdstip moeten de betrokkenen zich schikken naar de
beslissingen van de burgemeester of zLln aangestelde.

Artikel 2
De begraafplaats is bestemd voor de begraving van:
- personen die in de gemeente overleden zijn
- personen die hun woonst of verblij f in deze gemeente hebben, maar buiten

de gemeente overleden zijn
- personen aan wie een concessie werd toegekend
- personen die om reden van hun verzorqíng uitgeschreven zí1n, maar gedu-

rende ten minste 10 iaar in Ravels gewoond hebben



- menselijke lijken, aangetroffen op het grondgebied van de gemeente
- levenloos geboren kinderen, dre de wettelij ke levensvatbaarheidsgrens

nog niet hebben bereikt.
In afle andere gevallen beslist het col-lege van burgemeester en schepenen
over het al dan niet toelaten tot begraven.

Artikel 3

Een niet-geconcedeerd graf wordt minstens 15 jaar bewaard-
Voor begraving in voJ-le grond of bilzetting in een columbariumnis, geldt
steeds de enkelvoudige begraving, tenzi-j door toepassing van de artikels 5

en 6 een recht van samenbegraven is ontstaan.
Het plaatsen van grafkelders en het bovengronds begraven wordt niet toege-
staan.

Artikel 4

ttàt coltege van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies
te verlenen conform de modaliteiten van het huishoudelij k reglement en de
tarieven voorzien in het retributiereglement betreffende de gemeentelii ke

begraafplaatsen, dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemees-
ter en schepenen. De aanvraag vermeldt de identiteit van de aanvrager(s) en
van de begunstigde (n) .

Artikel 5

Er kunnen geen concessies verleend worden vóór het overlijden, behoudens in
het kader van een d.ubbele concessie waarbij de eerste onmiddellijk benut
wordt voor een overleden persoon en de tweede voorbehouden wordt voor:
- de overblijvende echtgenoot of echtgenote van de overledene
- een persoon die met de overledene samenwoont (omtrent de samenwoonst

dient de aanvrager van de concessie bewijsstukken voor te leggen: regi-
stratie bevolki-ngsregister, huurovereenkomsten, facturen, .........)

- een bloed- of aanverwant van de overleden persoon.
Een dubbele concessie kan, op verzoek, worden uitgebreid met een derde con-
cessie di-e voorbehouden wordt voor:
- de overblijvende echtqenoot of echtgenote van de overledene
- een persoon die met de overledene samenwoont. Omtrent de samenwoonst

dient de aanvrag'er van de concessie de bewijsstukken voor te leggen
(registratie bevolkingsregíster, huurovereenkomsten, facturen enz. )

- een bloed- of aanverwant van de overleden persoon.
De concessies worden op het ogenblik van het eerste overlijden nomi-natief
toegewezen. De nominatief toegekende concessies kunnen enkel door de con-
cessiehouder schriftelijk gewijzigd worden. De wijzigingen kunnen slechts
gedaan worden ten aanzien van het aantal voorbehouden plaatsen. De conces-
sietermijn neemt een aanvang op dalum van het collegebesluit
Door het verlenen van een concessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond
of de columbariumnis niet. Een concessie verleent slechts een genots- en
gebruiksrecht met een speciale, tijdefijke en nominatieve bestemming.
Een concessie wordt toegestaan voor 30 jaar.

Artikel 6

Op het ogenblik van een bijbegraving in een geconcedeerd graf, zonder aan-
vraag tot hernieuwing van de concessie, gaaL er geen nieuwe periode van 30
jaar in. De concessie eindigt 30 jaar na het eerste overlijden-
Enkel indien een bijbegraving gebeurt in de loop van de laatste 15 jaar van
de looptijd van de concessie, dient steeds een grafrust van 15 jaar geres-
pecteerd te worden.
Op het ogenblik van een bijbegraving in een geconcedeerd qraf, met aanvraag
tot hernleuwing van de concessie, begint de oorspronkelilke duur van de
concessie opnieuw te lopen, er gaat dus een nieuwe termijn van 30 jaar in
op het ogenblik van het tweede overlijden.



Een aanvraag tot verlenging van een concessie, zonder br-jbegraving, kan
voor een nieuwe periode van 15 jaar toegekend worden. De nieuwe termijn van
15 jaar neemt aanvang op datum van het collegebesluit dat goedkeuring rrer-
i-eent aan de verlenging. Op aanvraag worden opeenvolgende verlengingen toe-
gestaan vóór de bepaalde tijd van de concessie verslreken is.
Wordt er geen aanvraag tot verlenging ingediend vóór het verstrij ken van de
concessie, vervait de concessle, ook als de begunstigde (n) nog in Leven is
(zijn).
De mogelij kheid tot verlenging wordt door middel van een akte van de burge-
meester of ziln aangestelde gedurende 1 j aar vóór de definitieve vervalda-
tum van de concessie bekendgemaakt aan de ingang van de begraafpLaats en
aan het betrokken graf.

Artikel 7

De voorafgaande
afbreuk aan het
concessies, dit

beschikkingen omtrent de duur van de ccncessies doen geen
recht op hernieuwing van de vroeger verleende eeuwigdurende
telkens na vijftiq jaar en zonder vergoeding.

Artikel B

I" g.".1 rran terugneminq van een perceel wegens openbaar belang (geen sLui-
ting van de begraafplaats), kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken
op enige vergoeding. Zt kri;gen op aanvraag kosteloos een concessie op een
perceeL of een nis van dezelfde afrnetingen cp een ander deel van de be-
graafplaats, tot het einde van de concessietermiln. De eventuele kosten van
het overbrengen van de stoffelijke overschctten en van de graftekens zijn
ten laste van het gemeentebestuur.
In geval van een sluiting van (een gedeelte van) de begraafplaats zaL ín
het qemeenteraadsbesluit tot sluiting de bestemming en de \NLlze van over-
brenging van de concessies bekendgemaakt worden-

Artikel 9

Op 
".htfftelijk 

verzoek van de concessiehouder of, bif ontstentenis hier-
van, iedere belanghebbende, kan het- college van burgemeester en schepenen
een concessie voortijdiq beëindigen.
Bij beëindi-ging op verzoek, kan de betaafde concessieprijs noch geheel.
noch gedeeiteJ-ij k teruggevorderd worden
Vooraleer het college van burgemeester en schepenen tot beëindiging over-
gaat, zaL de vraag tot beëindiging worden aangeplakt gedurende 1 laar aan
de ingang van de begraafplaats en aan d.e betrokken concessie. Bezwaren te-
gen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bí1
het col lege van burgemeester en schepenen.

Arcikel 10
Op h"t petceel, waarin een stoffelijk overschot of een asurne begraven werd
in geconcedeerde grond, moet uiterlij k vanaf het eínde van de zesde maand

na de aanvang van de conCessie, een grafzerk aanwezig zLJnt waarop aange-
bracht worden: de naam, de voornaam en de datum of het laartal van geboorte
en van overLijden van de aldaar begraven personen-
Op het perceel op het urnenveLd, waarin een asurne begraven werd in gecon-
cedeerde grond, moet uiterlij k vanaf het einde van de zesde maand na de

aanvang van de concessie een afdekplaat worden aangebracht.
In gevàl van bijbegraving moet na de begrafenis het perceel onverwijld in
een ordentelij ke staat gebracht worden en dienen de graftekens of de afdek-
platen geplaatst te worden binnen bovenvermelde termijn'
Indien binnen de voorziene termi;n Ce plaatslng van de grafzerk of de af-
dekplaat niet is ui..gevoerd, of indien trjdens de verdere duur van de con-
cessie niet ianger aan die voorwaarden voldaan is/ kan zuLks aanleiding ge-
ven tot het treffen van dezeLfde maatregelen als deze die inqevolge het de-
creet op de begraafplaacsen en de lijkbezcrgtnq ziln vocrzien bij verwaar-
Lozíng van graven.



Artikel 11
A Begraafplaats voor gewone begravingen:
A1 Percelen hebben de volgende afmetingen (uitgedrukt in m) :

kinde

A2.1 Zerken: hebben de volgende afmeti-ngen (uitgedrukt in m):
kinde

De liggende stenen en de opstaande stenen zijn maximaal 20 cm dik, voor
kindergraven 10 cm.
A2.2 Kruisen
Voor al-le begraafplaatsen mogen de opstaande stenen vervangen worden door
kruisen met de volgende afmet.lngen:
Volwassenen: I,2 m hoog x 0,6 m breed
Kinderen: 0,8 m hoog x 0,5 m breed.
A.3 Aanplantingen
De aanplantingen moeten derwij ze aangelegd en onderhouden worden dat zij
zich niet uitbreiden buiten de afmetingen toegewezen aan de grafmonumenten,
noch het zicht op de identificatiegegevens op het grafteken belemmeren. De
hoogte moet beperkt worden tot 90 cm boven het. maaiveld.
Buiten deze toegelaten ruimte mogen g'een voorwerpen geplaatst worden.
B Urnenvefden
81 Percelen en grafmonumenten
Voor de begraafplaatsen Raaftuinen, Poppel-oud, Ravels-Eel:
De grondoppervlakte is 0,7 m x 1 m.
De steen is 0,5 m x 0,5 m met een dikte van maxj-maal 20 cm.
Voor de begraafplaatsen Weefde-Statie, St. Michiel en Poppel-nieuw:
De grondoppervlakte is 0,1 m x L,2 m.
De sleen is Or5 m x 0,5 m met een dikte van maximaal 20 cm.
De grondoppervlakt.e moet verplicht afgeboord worden met een natuurstenen
boordsteen van maximaal 4 cm dikt'e, waarna deze afgebakende ruimte dient
opgevuld te worden met witle kiezelstenen.
Voor het begraven van 2 asurnen op het urnenveld wordt dezelfde lengte aan-
gehouden, doch met een dubbele breedte. De boordsteen in het midden kan
weggelaten worden.
Men mag eveneens, bij het begraven van 2 asurnen op het urnenveld, 1 dubbe-
le steen van 1 m lengte en 0,5 m breedte in het midden plaatsen.

-rnderen
Poppel-oud
St . Michiel--oud
Statie-oud
Ravels-Ee1

I,L x 2 2,3 x 2 3,3 x 2 0,8 x 1,5

Raaftuinen
St . Michiel--
nieuw
Statie-nieuw
St . Jan-nieuw
Popoel-nieuw

L,2 x 2,4 2,4 x 2,4 3,6 x 2,4 0r8 x 1r6

A2 Grafmonurnenten

nderen
PoppeI-oud
St . Michiel-oud
Statle-oud
Ravels-Ee1

Liggende steen
0,8 x 1,8
Opstaande steen
0,8 x 0,9

Liggende steen
2xL,8
Opstaande ste'en
2 x 0,9

Liggende steen
3 x 1,8
Opstaande steen
3 x 0,9

Liggende steen
0,6 x L

Opstaande steen
0,6 x 0,6

Raaftuinen
St. Michiel-
nieuw
Statie-ni-euw
St. Jan-nieuw
PoppeJ--nieuw

Vloerplaat
1,2 x 0,45

Opstaande steen
0,6 x 0,9

Vloerplaat
2r4 x 0,45

Opstaande steen
1,3 x 0,9

Vloerplaat
3,6 x 0,45

Opstaande steen
2,0 x 0,9

Vloerplaat
0,8 x 0,40

Opstaande steen
0,4 x 0,6



82 Aanplantingen
De aanplantingen en/of de geplaatste voorwerpen moeten derwijze aangelegd
en onderhouden worden, dat zij zich niet uitbreiden buiten de afmetingen
van het grondoppervlak.

Artikel- 12
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om, indien ver-
eist voor de aanleg en inrichtinq van de begraafplaatsen, individueel af-
wij kingen van de buitenafmetingen van grafzerken te behandefen en toe te
staan.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, per begraafplaats, op
welke plaatsen en in welke volgorde de begravingen en de bij zettingen in
het columbarium moeten gebeuren.

Artikel 13
De minimale afstand tussen een graf en'de perceelsgrens van de begraaf-
plaats bedraagt 1 m.
Een nieuw te plaatsen monument volgt de achterlijn van de reeds eerder ge-
plaatste grafmonumenten.
Voor de inplanting van de grafmonumenten (zerken, kruisen en afdekplaten
urnenveld) : zie bi-jgaande detailtekeningen.

Artikel 14
Columbarium
Zo de urne in het columbarium geplaatst wordt, kan op vraag van enlg be-
langhebbende, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de concessiehouder,
door de gemeentediensten een dekplaat voor de nis aanqebracht worden.
Een plaatje in aluminium (10 cm x 6 cm) kan op verzoek aan de aangevers
worden overgemaakt.
Dit plaatje dient op de dekplaat gekleefd of geschroefd te worden en moet
minimum de volgende gegevens bevatten: naam en voornaam van de overledene,
datum van geboorte en datum van overl-ijden.
Verder mag binnen een bepaalde ruimte in de rechterbovenhoek één symbool
aangebracht worden (kruis, davidsster, enz.),

Artikel 15
Op de gedenkmuur/ opgericht op de strooiweide, mag een gedenkplaatje ge-
plaatst worden in zwart gegJ-azuurde steen (afmetingen: 15 cm x 30 cm x 1

cm), met vermelding van naam en voornamen, geboorteplaats en geboortedatum,
overlijdensplaats en overlijdensdatum.

4r!-l.!e-l--Lq
Bij het uitvoeren van ontg,ravingen op verzoek van belanghebbenden of bij
bijbegravingen in bestaande concessies dienen alle onderdelen van de graf-
monumenten en de funderingen die als hinderend'worden aangewezen door de
burgemeester of ziln aangestelde, uiterlijk 1 volle werkdag vóór de begra-
fenis, en ten laste van de aanvrager, te zLln verwijderd.

Artikel- 17
Wanneer niet-geconcedeerde qronden moeten worden ontruimd voor nieuwe be-
gravingen, of als een concessie om gelij k welke reden behoudens verwaarlo-
zing een einde neemt, zaL daarvan aan de belanghebbende kennis g'egeven wor-
den door:
- aanplakking van een bericht aan de ingang van de betrokken begraafplaats

gedurende 1 jaar
- aanplakking van de beslissing tot verwijdering aan het graf zelf gedu-

rende 1 jaar
- publicatie van een bericht in het eerstvolgende gemeentelij k informati-e-

blad
- publicatie van een bericht op de gemeentelij ke website.



In de beslissing tot ontruiming wordt kennis gegeven van de termijn waar-
binnen belanghebbenden graftekens moglen wegnemen. Bij het verstrijken van
die termijn, vrorden de niet-weggenomen graftekens van ambtswege verwijderd
en eigendom van het gerneentebestuur.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van
deze material-en en over de bestemming van de stoffelij ke overschotten in-
dien deze ook verwi',-derd worden

Artikel 18
Levenloos geboren kinderen die de wettelij ke levensvatbaarheidsgrens nog
nret hebben bereikt, kunnen op verzoek van de ouders begraven worden op de
foetusweide van de gemeentelij ke begraafplaats Raaftuinen, zonder dat- de
naam van de foetus of van cie ouders vermeld wordt.
Levenloos geboren kinderen die de wettelij ke levensvatbaarhei-dsgrens nog
niet hebben bereikt, kunnen na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken
op verzoek van de ouders ook begraven worden in een kindergraf.
Op elke gemeentelijke begraafplaats wcrdt een apart perceel voorzien voor
ki-ndergraven met mogelijkheid tot het nemen van een concessie.

Artikel 19
Op verzoek van nabestaanden worden de grafzerken van niet-geconcedeerde
graven van ouder dan 15 jaar door het gemeentebestuur verwíjderd. De ver-
wijdering van de grafzerk wordt schriftelrjk aangevraagd bij het college
van burgemeester en schepenen. De aanvraag vermeldt de identiteit van de
aanvrager(s) en van de overledene.
De aanvraag dient ondertekend te zijn door alle nabestaanden eerste graad,
indien zij om een bepaalde reden niet kunnen tekenen, wordt de reden ver-
meld. Als er reeds nabestaanden eerste graad overleden zí1n, mogen de nabe-
staanden tweede graad tekenen, echter dit is niet vereist. Al-s er g:een na-
bestaanden eerste graad meer 1even, vol-staan 2 handtekeningen van nabe-
staanden tweede graad. Bij gebrek aan nabestaanden eerste of tweede graad,
kan eenieder de verwijdering van de grafzerk aanvragen.

Artikel 2O

Op de grafzerk of de afdekplaat van een niet-geconcedeerd graf mogen enkel
de gegevens vermeld worden van de overledene die effectief in het graf be-
graven werd en waarvoor een toelating tot begraven afgeleverd is. Hierbij
mag wel de naam van de echtgeno(o)te of partner vermeld worden.
Op de grafzerk of de afdekplaat van een geconcedeerd graf mogen de gegevens
van de overledene conform artikel 10 vermeld worden en de gegevens van de
personen die nog bijbegraven moqen worden in de concessie.

Artikel 21
AIle niet in dit reglement voorzj-ene gevallen worden beslecht
lege van burgemeester en schepenen, in zoverre zi1 niet door
sl-uit of decreet aan een andere overheid worden toegewezen.

ArtikeL 22

door het col-
een wet, be-

Dit huishoudeLiik reglement betreffende de gemeenteli;ke begraafplaatsen
vervangt alle vorige reglementerj-ngen en beslissingen.

Gedaan te Ravels in zitting op datum a1s boven
(S) Viviane Van Accom
secretaris

Voor eensluídend uittreksel
10 september 2013 iv

(S) FiIip Segers
voorzitter

Filip Segers
voorzitter

an Gils
ntes ecretari s

!\a




