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Afwezig:

2. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaats en lijkbezorging; 

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en verdere 
wijzigingen; 

Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse Regering tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria;

Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 
16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten; 

Overwegende dat het huidig huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen dateert van 2008 en 
ondertussen verouderd is; 

Overwegende dat er een ongelijke situatie is op de niet-geconcedeerde (gekochte) percelen is; 

Besluit: eenparig

Artikel 1. Onderhevig huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd en treedt in werking op 3 mei 2021, 
het bestaande reglement wordt op die datum opgeheven:

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Hoofdstuk 1: Algemeenheden

Artikel 1

§ 1 Op volgende locaties bevinden zich begraafplaatsen op het grondgebied Oudenaarde: 

- Eine, de stedelijke begraafplaats, Pontstraat;
- Eine, rond de kerk, Eineplein;
- Heurne, rond de kerk, Heurnestraat;
- Mullem, rond de kerk, Mullemstraat;
- Welden, rond de kerk, Monseigneur Lambrechtstraat; 
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- Nederename, rond de kerk, Ohiostraat;
- Ename, rond de kerk, Paardemarktstraat;
- Ename, Wallestraat; 
- Volkegem, rond de kerk, De La Kethulleplein; 
- Mater, rond de kerk, Materplein;
- Mater, achter de Sint-Amelbergakapel, Materplein;
- Edelare, rond de kerk, Edelareberg;
- Leupegem, Ronseweg;
- Melden, rond de kerk, Meldenstraat;
- Oudenaarde, Dijkstraat;
- Bevere, Deinzestraat.

§ 2 Begravingen, bijzettingen en asverstrooiingen gebeuren enkel nog op de stedelijke begraafplaats in 
Eine. Uitgezonderd in gevolge nominatieve bepalingen bij concessies, gebeuren begravingen en 
bijzettingen op de begraafplaatsen van de deelgemeenten. 

Artikel 2

§ 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten, bijzettingen in het columbarium en asverstrooiingen 
is mogelijk van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 16 uur. Er wordt niet begraven, bijgezet of 
asverstrooid op zondag, op de dag van de werklieden, de eerste werkdag van januari, de sportdag en 
volgende feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Onze-Lieve-Heer Hemelvaart, Pinstermaandag, 11 
juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2 november, 11 november, 15 november, 25 en 26 december. 

§ 2 Er moet vooraf een toelating tot begraven, bijzetting of asverstrooiing bekomen zijn van het 
stadsbestuur. 

§ 3 Wat betreft de plaats en het tijdstip van begraven, bijzetting of asverstrooiing moeten de betrokkenen 
zich schikken naar de beslissingen van de burgemeester of zijn aangestelde. 

Artikel 3

Behoudens de wettelijke bepalingen, voorzien in het decreet en de lokale reglementering, is de manier van 
begraven, zoals vermeld bij de aangifte, definitief. 

Hoofdstuk 2: Niet-geconcedeerde percelen 

Artikel 4

§ 1 Op een niet-geconcedeerd perceel kunnen zonder concessie volgende personen begraven of bijgezet 
worden: 

- Personen overleden in Oudenaarde;
- Menselijke lijken ontdekt op het grondgebied van Oudenaarde;
- Personen welke op datum van hun overlijden ingeschreven waren in één van de 

bevolkingsregisters van Oudenaarde;
- Personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of 

internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de bevolkingsregisters 
van Oudenaarde (EU-ambtenaren, hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten in 
eerste graad); 

- Gewezen inwoners van Oudenaarde, die vanuit Oudenaarde opgenomen zijn in een instelling of 
bij een familielid tot de tweede graad buiten de stad Oudenaarde inwoonden en daar verbleven tot 
aan hun overlijden.  
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§ 2 Aan personen die niet overleden zijn in Oudenaarde en er niet zijn ingeschreven wordt evenwel een 
vergoeding, in de vorm van een belasting, zoals bepaald in het gemeenteraadsreglement, aangerekend. 

Artikel 5

§ 1 Een begraving in een niet-geconcedeerd perceel/nis kan voor een termijn van 10 jaar. In het negende 
jaar zal een afschrift van de beslissing tot ontruiming gedurende 1 jaar worden aangeplakt aan het 
betrokken graf en aan de ingang van begraafplaats. De belanghebbenden beschikken, te rekenen vanaf de 
datum van deze bekendmaking, over een termijn van 1 jaar om de grafmonumenten weg te nemen. De 
dienst burgerzaken dient hiervan verwittigd te zijn. De grafmonumenten die na 1 jaar niet werden 
verwijderd, worden eigendom van het stadsbestuur en zullen van ambtswege worden verwijderd. Het 
college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze materialen. 

§ 2 Voor graven die vanaf 2022 komen te vervallen, kan tijdens de termijn van aanplakking een concessie 
worden genomen voor het betrokken graf, op voorwaarde dat het stoffelijk overschot overgebracht wordt 
naar een geconcedeerd perceel. De kosten verbonden aan ontgraving (zoals bepaald in het 
belastingsreglement van de gemeenteraad), het verplaatsen van de grafzerk en eventuele kosten van een 
nieuwe kist of urne, indien de staat van de kist of urne dit vraagt, zijn ten laste van de aanvrager.  

Artikel 6

Zolang de procedure tot ontruiming van de niet-geconcedeerde percelen/nissen loopt, kan een aanvraag 
retroactieve thuisbewaring van de asurne worden ingediend. De aanvraag moet schriftelijk worden 
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen door de overlevende echtgeno(o)t(e) of 
samenlevende partner en alle bloedverwanten in eerste graad. De aanvraag vermeldt tevens de plaats van 
bewaring of verstrooiing van de as. Indien een einde komt aan de thuisbewaring (ook voor het einde van 
de grafrust van 10 jaar), kan de as van de overledene worden uitgestrooid op de strooiweide van de 
stedelijke begraafplaats of wordt een concessie genomen voor de bijzetting van de asurne. Een aanvraag 
retroactieve thuisbewaring kan slechts eenmaal worden ingediend. 

Hoofdstuk 3: Concessies

Artikel 7

§ 1 Een concessie is een contract van bruikleen, dat wordt toegestaan op moment van overlijden, voor een 
bepaalde periode en tegen betaling. 

Er worden concessies verleend voor het begraven en bijzetten van stoffelijke overschotten in volle grond, 
in columbariumnissen en voor zover nog voorradig in graf- en urnenkelders. 

§ 2 Het verwerven van een nieuwe concessie maakt dat de aanvrager zich verbindt om: 

- Een grafmonument te plaatsen;
- Het grafmonument gedurende de volledige duur van de concessie te onderhouden;
- Zich te schikken naar alle reglementen en ordemaatregelen van kracht. 

 

§ 3 De tarieven voor nieuwe concessies, bijzettingen en hernieuwingen van bestaande concessies worden 
bepaald door de gemeenteraad in het retributiereglement. De concessiehouder staat in voor de betaling van 
het concessietarief voorafgaand aan de eigenlijke begraving. 
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Artikel 8

§ 1 Op de stedelijke begraafplaats worden concessies verleend in volgende graftypes: 

- Grondgraf (kist/urne - er wordt naast elkaar begraven): 
o Enkelvoudig perceel: max. 1 persoon
o Dubbel perceel: max. 2 personen

- Columbariumnis:
o Enkelvoudig perceel: max. 1 persoon
o Dubbel perceel: max. 2 personen

- Urnenkelder (voor zover nog voorradig):
o Standaard perceel: max. 2 personen

§ 2 Op de begraafplaatsen van de deelgemeenten worden geen nieuwe concessies meer toegestaan. Er 
kunnen enkel nog bijzettingen in de bestaande concessies gebeuren voor zover de ruimte het toelaat en 
binnen de regels van de welvoeglijkheid. Lijkkisten, lijkwaden en urnen mogen niet door elkaar worden 
geplaatst. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het aantal overledenen dat voorzien werd bij de 
aanvraag van de concessie.

Artikel 9

§ 1 De concessie wordt schriftelijk aangevraagd door de concessiehouder. De aanvraag vermeldt 
nominatief de begunstigden van de nog beschikbare plaatsen. De begunstigden van een concessie kunnen 
enkel door de concessiehouder worden gewijzigd bij schriftelijk verzoek. Indien de concessiehouder is 
overleden dan kan de opvolger-concessiehouder dit ook bij schriftelijk verzoek wijzigen. 

§ 2 Het college van burgemeester en schepenen verlenen concessies conform de modaliteiten van het 
huishoudelijk reglement en conform de tarieven voorzien in het retributiereglement betreffende de 
stedelijke begraafplaats.

Artikel 10

Concessies worden toegewezen per perceel en hebben een looptijd van 30 jaar. De looptijd gaat in op 
datum van begraven.

Artikel 11

Een jaar voorafgaand aan het einde van de concessietermijn zal, aan de ingang van de begraafplaats en aan 
het betrokken graf, een bericht worden aangeplakt. Een aanvraag tot verlenging concessie voor 5 jaar 
wordt schriftelijk ingediend en verrekend volgens de retributie, vastgelegd door de gemeenteraad in het 
retributiereglement. 

Artikel 12

Naar aanleiding van een bijzetting in een bestaande concessie kan de concessie, op uitdrukkelijke aanvraag 
van de nabestaande(n), voor een nieuwe periode worden hernieuwd. 

Artikel 13

Concessies toegestaan onder eeuwigdurend karakter werden bij wet van 20 juli 1971 omgezet naar gratis 
verlengbare concessies van 50 jaar. Een jaar voorafgaand aan het verlopen van de concessie, zal een 
bericht aan de ingang van de begraafplaats en aan het betrokken graf worden geplaatst. De verlenging van 
deze concessies wordt door enige belanghebbende schriftelijk aangevraagd voor de vervaldatum. 

Artikel 14
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Zolang de concessie loopt of de procedure van verlenging kan een aanvraag retroactieve thuisbewaring 
van de asurne worden ingediend. De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen door de overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en de 
bloedverwanten in eerste graad. De aanvraag vermeldt tevens de plaats van bewaring of verstrooiing van 
de as. Een aanvraag retroactieve thuisbewaring kan slechts eenmaal worden ingediend. 

De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring wordt gedurende 6 maanden aangeplakt aan het betrokken graf 
of nis. Het geconcedeerd perceel of nis wordt 2 jaar bewaard. De bewaringstermijn heeft geen invloed op 
de oorspronkelijk toegekende concessietermijn. 

Indien een einde komt aan de thuisbewaring, kan de as van de overledene worden uitgestrooid op de 
strooiweide van de stedelijke begraafplaats of wordt een concessie genomen.  

Artikel 15

Het college van burgemeester en schepenen kan de concessie voortijdig beëindigen ingevolge toepassing 
van een procedure verwaarlozing. De procedure van verwaarlozing wordt gedurende een jaar aangeplakt 
aan het betrokken graf en aan de ingang van de begraafplaats. Na het verstrijken van die termijn en bij 
niet-herstelling kan het college van burgemeester en schepenen een einde maken aan de concessie.  

Artikel 16

De concessie kan op schriftelijk verzoek voortijdig beëindigd worden door de concessiehouder of iedereen 
die een belang kan aantonen. Het resterende bedrag van concessie kan niet worden teruggevorderd. 
Alvorens over te gaan tot beëindigen van de concessie zal aan de ingang van de begraafplaats en aan het 
betrokken graf gedurende 6 maanden een bericht van voortijdige beëindiging worden aangeplakt zoals 
voorgeschreven in het decreet van 16/01/2004. Bezwaren tegen de voortijdige beëindiging worden, door 
familieleden of iedereen die een belang kan aantonen, schriftelijk ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen. 

Artikel 17

§ 1 De burgemeester kan dringende maatregelen nemen indien de staat van een grafmonument zodanig 
verwaarloosd is dat deze een gevaar vormt voor de nabije omgeving. Van zodra de dringende noodzaak is 
vastgesteld, wordt een akte uitgehangen aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats. Deze akte zal 
ook bezorgd worden aan de concessiehouder. Een ambtshalve verwijdering van een grafmonument kan 
door de burgemeester gevraagd worden zonder dat de nabestaanden aanspraak kunnen maken op een 
vergoeding.

§ 2Het stadsbestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen en/of schade 
voortvloeiend uit het omvallen of inzakken van een grafmonument.

Artikel 18

De concessiehouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het grafmonument. Wanneer het 
grafmonument doorlopend verwaarloosd, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, 
wordt gedurende 1 jaar een akte van verwaarlozing aan het betrokken grafmonument geplaatst. Indien het 
grafmonument na het verstrijken van deze periode niet in ere hersteld werd, wordt deze verwijderd. 

Hoofdstuk 4: Lijkbezorging/teraardebestelling

Artikel 19

De stadsdiensten moeten ten minste 3 kalenderdagen voor de teraardebestelling op de hoogte gebracht 
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worden. Valt binnen deze termijn 1 of 2 weekenddagen, dan wordt deze termijn met 1 dag verlengd. Dit 
gebeurt door een schriftelijke melding met aanduiding van het type teraardebestelling, type concessie, de 
betrokken begraafplaats en het uur waarop de bijzetting zal plaatsvinden. 

Artikel 20

§ 1 Volgende werken worden uitgevoerd door de stadsdiensten: 

 Het plaatsen van de kist of urne in het graf, grafkelder of columbariumnis;
 Het delven van een graf en het vullen van een graf; 
 Het openen en sluiten van grafkelders, urnenkelders en columbariumnissen (enkel op de stedelijke 

begraafplaats Eine);
 Uitstrooien.

§ 2 Op de begraafplaatsen van de deelgemeenten is het openen van het graf en het wegnemen van de 
grafmonument niet ten laste van de stadsdiensten. De nabestaanden zorgen dat het graf op de dag van de 
bijzetting opnieuw wordt gesloten. 

Artikel 21

Een teraardebestelling, bijzetting of asverstrooiing is kosteloos voor inwoners van Oudenaarde. Voor niet-
inwoners wordt een belasting aangerekend volgens de door de gemeenteraad bepaalde belasting. 

Hoofdstuk 5: Percelen en grafmonumenten

Artikel 22

Maximale afmetingen van percelen en grafmonumenten:

Perceel Grafmonument 

Begraven in volle grond (grafperk)

- Perceel voor 1 persoon

- Perceel voor 2 personen

Lengte 2m, 
breedte 1m

Lengte 2m, 
breedte 2m

Breedte: 85cm, 
dikte: 10cm, 
hoogte: 1m

Breedte: 1m 
80cm, dikte: 
10cm, hoogte: 
1m

Begraven in volle grond (urnenveld)

- Perceel voor 1 persoon

- Perceel voor 2 personen

1m x 1m

2m x 1m

60cm x 60cm x 
5cm

60cm x 60cm x 
5cm

Begraven in grafkelder (urnen)
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- Perceel voor 2 personen 1m x 1m 65cm x 65cm x 
5cm

Begraven in grafkelder (kist)

- Perceel voor 2 personen Lengte 2m, 
breedte 1m

Breedte: 
1,80m, dikte: 
10cm, hoogte: 
1m

Begraven op koesterplek (12 weken tot 12 
jaar)

Lengte 1,50m, 
breedte 80cm

Breedte: 60cm, 
dikte: 10cm, 
hoogte: 80cm

Artikel 23

§ 1 Grafmonumenten worden geplaatst op de lijnrichting aangegeven door de aangestelde van de 
begraafplaats en op de vooraf door het stadsbestuur aangebrachte funderingsstrook. Op deze strook mag 
een sokkel geplaatst worden voor de vasthechting van het grafmonument. De sokkel is 25 cm breed en 1 
meter lang. Op de koesterplek worden de sokkels beperkt tot 80 cm.  

§ 2 De kopstukken van de grafmonumenten mogen niet met de rug tegen elkaar worden geplaatst. Er moet 
een minimum afstand van 5 centimeter zijn tussen de ruggen van de monumenten. 

§ 3 Vooraleer men een werk (plaatsing, verwijdering, wijziging) aan een grafteken, monument, 
gedenkteken, grafzerk, en andere aanvangt, moet men: 

- In het bezit zijn van een toelating (wordt bekomen na het digitaal indienen van een 
aanvraagformulier bij de dienst Burgerzaken);

- Zich aanmelden met de toelating bij de toezichter.
Tijdens de werken mogen geen materialen geplaatst of gelegd worden op de aanpalende grafmonumenten. 
Na de plaatsing mag geen enkel hulp- of restmateriaal binnen de omheining van de begraafplaats 
achtergelaten worden. 

Op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en van 25 oktober tot en met 11 november mogen geen 
werken worden uitgevoerd op de begraafplaats.

Artikel 24

Grafmonumenten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

- De vorm en materialen mogen het algemeen uitzicht niet verstoren;
- Vervaardigd zijn uit duurzame materialen, die kleurvast en weerbestendig zijn; 
- Langs alle zichtbare zijden afgewerkt zodat ze onmiddellijk kunnen worden geplaatst;
- Stevig geplaatst;
- Het grondvlak moet horizontaal geplaatst worden en in overeenstemming met de aangeduide 

lijnrichting;
- Maximum 1 meter boven het maaiveld uitsteken. 

Artikel 25

De grafmonumenten op het urnenveld en op urnenkelders kunnen geleverd worden door het stadsbestuur. 
De kosten hiervoor zijn ten laste van de aanvrager. In de kosten zijn de afdekplaat, de naam (in geval van 
een afdekplaat urnenkelder ook de tweede naam) en de jaartallen inbegrepen. Indien het niet wordt 
geleverd door het stadsbestuur moet deze voldoen aan volgende voorwaarden: 

- Een afdekplaat op het urnenveld is 60x60 cm geplaatst op zelfde hoogte als het gras;
- Een afdekplaat voor een urnenkelder is 65x65 cm geplaatst op zelfde hoogte als het gras;
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- De afdekplaat mag 5 cm dik zijn;
- Een constructie op de afdekplaat mag hoogstens 50 cm hoog zijn;
- En zoals vermeldt in artikel 24. 

Artikel 26

De afdekplaten van de columbariumnissen worden geleverd door het stadsbestuur. Het naamplaatje op de 
nis wordt door de nabestaanden verzorgd en voldoet aan volgende afmetingen: lengte: 14,5 cm, breedte: 
10 cm en dikte: 2 mm. Op deze afdekplaten is het enkel toegestaan een foto rechtstaand en recht aan te 
brengen in de linker bovenhoek. Het is niet toegestaan om, op eigen initiatief, een vaasje, lichtje of andere 
versierselen aan te brengen. Inbreuken hierop worden ambtshalve verwijderd. Enkel bloemen en kronen 
kunnen neergelegd worden op de daartoe voorziene zone.

Artikel 27

Op de stedelijke begraafplaats Eine wordt er elk jaar in september een doorlopend gazon gezaaid. Op dit 
gazon mogen geen tekens, symbolen, versieringen, en andere noch levende planten aangebracht worden. 
Zolang er geen gras gezaaid werd, mogen er levende planten geplant worden. 

Op het perceel is het niet toegestaan om verhardingsmaterialen te plaatsen, noch het perceel te omzomen 
met harde, vaste materialen noch planten. Nabestaanden die dit wensen, kunnen voor de funderingsstrook 
een strook grond van max. 30cm vrij maken om kleine, verplaatsbare bloembakken te plaatsen.

Artikel 28

Aan de strooiweide, op de door het stadsbestuur voorziene plaats, mogen na de asverstrooiing bloemen, 
kronen neergelegd worden op de daartoe voorzien zone, en niet in het midden van de weide. Er mogen 
geen herdenkingsplaten of andere (van blijvende aard) voorwerpen geplaatst worden. 

Artikel 29

§ 1 Een naamplaatje op de strooiweide wordt via het stadsbestuur, tegen betaling van de retributie zoals 
bepaald in het retributiereglement, bekomen op het moment van overlijden en vermeldt de naam van de 
overledene, het geboortejaar en het jaar van overlijden. Er mogen geen versierselen of andere zaken 
aangebracht worden op de naamplaatjes noch voor noch op de muur waarop deze bevestigd zijn. 

§ 2 Een naamplaatje blijft gedurende een periode van 15 jaar bevestigd op een gedenkzuil van de 
strooiweide. Na deze periode wordt het naamplaatje verwijderd.

Artikel 30

Op de begraafplaatsen van de deelgemeenten mogen er levende planten aangebracht worden. De 
beplantingen moeten aangelegd worden binnen de perken, toegewezen aan elk graf zodanig dat ze niet 
uitbreiden over de aanpalende graven. 

Artikel 31

Het onderhoud aan de zelf aangeplante planten valt ten laste van de nabestaanden. De beplanting mag niet 
hoger worden dan 1 meter en moet zo onderhouden worden dat zij zich niet uitbreiden buiten het perceel 
noch het zicht op de identificatie van het graf onmogelijk maken. 

Op alle begraafplaatsen zullen de beplantingen die in overtreding zijn met deze bepalingen zonder 
verwittiging worden verwijderd door het stadsbestuur.
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Artikel 32

Het stadsbestuur staat niet in voor de bewaking van de voorwerpen geplaatst op de graven en kan niet 
aansprakelijk zijn voor schade berokkend door derden, diefstal noch vandalisme. 

Artikel 33

Wanneer een grafmonument verkeerd werd geplaatst of de afmetingen werden niet gerespecteerd, wordt 
de contactpersoon bij overlijden of concessieverantwoordelijke schriftelijk in gebreke gesteld. De 
aangeschreven persoon of de concessieverantwoordelijke dient binnen de 6 maanden na kennisgeving de 
situatie recht te zetten. Indien nodig dient het grafmonument verwijderd te worden. Eventuele kosten van 
verwijdering en/of beschadiging zijn ten laste van de aangeschreven persoon of 
concessieverantwoordelijke. Bij gebrek aan herstel binnen 6 maanden, zal het stadsbestuur het 
grafmonument verwijderen. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de aangeschreven persoon of 
concessiehouder. De vaststelling van dergelijke situaties gebeurt door de stadsbeambten. 

Hoofdstuk 6: Speciale perken

Artikel 34

§ 1 Op de stedelijke begraafplaats in Eine is voorzien in een koesterplek. Op de koesterplek kunnen 
kinderen worden begraven tot de leeftijd van 12 jaar.

Op verzoek van de ouders kunnen levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens 
nog niet hebben bereikt er worden begraven of gecremeerd.

§ 2 Voor begravingen op dit perk worden ambtshalve concessies verleend voor 30 jaar. Deze concessies 
kunnen kosteloos en onbeperkt worden hernieuwd voor een periode van 5 jaar. Een jaar voorafgaand aan 
het verstrijken van de concessie wordt een aanplakking gezet aan het graf en een afschrift aan de ingang 
van de begraafplaats opgehangen.

Het onderhoud op deze graven rust op de nabestaanden en belanghebbenden.

Artikel 35

§ 1 De militaire begraafplaatsen en de ereperken worden enkel voorbehouden voor oudstrijders, gewezen 
krijgsgevangenen, verzetslieden, oorlogsinvaliden, en gelijkgestelden die ingeschreven zijn in de 
bevolkingsregisters van de stad. 

§ 2 Op de begraafplaatsen van de vroegere deelgemeenten worden oudstrijders, gewezen 
krijgsgevangenen, verzetslieden, weggevoerden, oorlogsinvaliden en gelijkgestelden begraven zolang er 
plaatsen beschikbaar zijn. 

Hoofdstuk 7: Ontgravingen

Artikel 36

Behalve op bevel van de rechterlijke macht mag niet tot ontgraving overgegaan worden zonder 
voorafgaand verlof van de burgemeester. Ontgravingen kunnen enkel om ernstige redenen worden 
toegestaan. De nog in leven zijnde partner en, of bij ontstentenis ervan, de nog in leven zijnde bloed- en 
aanverwanten eerste graad kunnen een schriftelijk én gemotiveerd verzoek tot ontgraving indienen bij de 
burgemeester. 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1465-8319-4219-3081 en wachtwoord mopaseg.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1465831942193081


Artikel 37

De ontgravingen hebben plaats op datum en uur in akkoord vastgelegd tussen het stadsbestuur en de 
aanvrager. Uitgezonderd een gerechtelijk bevel en toegestane afwijkingen door de burgemeester, worden 
geen opgravingen gedaan op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en extra bepaalde 
sluitingsdagen. Van 25 oktober tot en met 11 november worden evenmin ontgravingen verricht. Bij de 
ontgraving mogen enkel de van ambtswege aangestelden aanwezig zijn. 

Artikel 38

Indien de staat van de kist of de urne het vereist, wordt ze vernieuwd of worden maatregelen genomen die 
de welvoeglijkheid of de openbare gezondheid beschermen. 

Van de ontgraving of urneverplaatsing wordt een verslag opgemaakt. 

Artikel 39

De aanvragen tot ontgravingen worden uitgevoerd door een door de stad aangestelde firma. Deze zijn 
onderworpen aan een retributie bepaald door de gemeenteraad en ten laste van de aanvrager. 

Er wordt geen retributie betaald bij ontgravingen of urnenverplaatsing:

- Door de gerechtelijke overheid bevolen;
- Van stoffelijke overschotten op het oudstrijdersperk;
- Veroorzaakt door de bestemmingsverandering van de begraafplaats. 

Hoofdstuk 7: Natuurbegraven

Artikel 40

§ 1 Van zodra het technisch mogelijk is, kunnen 100% biologisch afbreekbare urnen worden begraven en 
asverstrooiingen plaatsvinden op de plaats voor natuurbegraven. Toegestane materialen zijn: papier, hout, 
klei, leem en zetmeel. De urnen mogen geen elementen van ijzer, glas, lood, plastic of andere niet 
biologisch afbreekbare materialen bevatten. 

§ 2 Aan niet-inwoners zal een belasting op begraven worden aangerekend zoals bepaald in het 
gemeenteraadsreglement. 

§ 3 Over de volledige oppervlakte van de natuurbegraafplek wordt over de verschillende graven heen een 
ecologisch beheer toegepast. Er mogen geen tekens, symbolen, levende planten, afsluitingen, versieringen 
noch andere zaken aangebracht worden, zodat het natuurlijk karakter kan worden bewaard. 

Aan de ingang van dit perk wordt in een gedenkteken voorzien. Hierrond mogen bloemstukken of andere 
tijdelijke en natuurlijke bloemen worden geplaatst. Indien gewenst kan, op het moment van overlijden, een 
naamplaatje, tegen betaling van de retributie zoals bepaald in het retributiereglement, bekomen worden bij 
het stadsbestuur dat op het gedenkteken kan worden bevestigd. Het naamplaatje wordt 15 jaar 
aangehangen en geeft de naam van de overledene weer, het geboortejaar en het jaar van overlijden. 

Hoofdstuk 8: Graven van lokaal en historisch belang - Peterschap

Artikel 41

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt autonoom welke graven van historisch belang zijn. Zij 
zal zich hiervoor laten adviseren door een werkgroep bestaande uit: de burgemeester, de schepen 
burgerzaken, de schepen van cultuur, een afgevaardigde van de diensten cultuur en archief, de 
administratie van begraafplaatsen en de technische dienst. Het gaat om graven waarvan de concessie is 
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verlopen en met historische, artistieke, volkskundige en/of socioculturele elementen. De graven op deze 
lijst worden bewaard voor een periode van 50 jaar. Deze termijn is verlengbaar. Het onderhoud van deze 
graven rust bij het stadsbestuur. 

Artikel 42

Een belanghebbende, rechtspersoon of vereniging kan er voor kiezen om het onderhoud van een bepaald 
graf op deze lijst op te nemen voor een bepaalde periode. Eventuele restauratiewerken kunnen enkel in 
overleg met het stadsbestuur worden uitgevoerd, zonder de oorspronkelijke staat van het grafmonument te 
wijzigen. In dit perceel kan niet worden begraven. Het graf blijft tijdens deze periode eigendom van het 
gemeentebestuur. 

Artikel 43

Het peterschap kan daarnaast slechts in 2 gevallen worden aangevraagd: 

- voor grafmonumenten van een perceel, opgenomen in een procedure van ontruiming; 
- Voor grafmonumenten van een geconcedeerd perceel, opgenomen in een procedure van 

hernieuwing van concessies, waarvan de concessie niet wordt hernieuwd. 

Artikel 44

Een gemotiveerde aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het college van burgemeester en schepenen kennen het peterschap toe, na advies van de werkgroep zoals 
samengesteld in artikel 41. 

Artikel 45

Het peterschap wordt vastgelegd in een overeenkomst. De overeenkomst omvat de richtlijnen van 
eventuele restauratie, het onderhoud van het grafmonument en de termijn van het peterschap. De 
aanvrager is aansprakelijk voor eventuele schade aan een grafmonument en de omliggende 
grafmonumenten die, als gevolg van de werken, in zijn of haar opdracht zijn uitgevoerd.

Artikel 46

Opnemen van peterschap over een grafmonument is gratis. De aanvrager krijgt hiervoor geen vergoeding 
noch compensatie.

Artikel 47

Indien gewenst kan het peterschap bekend gemaakt worden aan het grafmonument door middel van een 
plaatje dat wordt aangevraagd bij de stadsdiensten. 

Hoofdstuk 9: Overgangsbepalingen 

Artikel 48

Voor niet-geconcedeerde percelen, die na een termijn van 10 jaar, in 2021 komen te vervallen, kan tijdens 
de termijn van aanplakking, een verlenging van 5 jaar worden gevraagd voor het betrokken graf.

Artikel 49

Alle reeds aangebrachte naamplaatjes die, bij de inwerkingtreding van dit reglement, nog geen 15 jaar 
aangeplakt werden, blijven hangen tot de termijn van 15 jaar is verstreken. Alle reeds aangeplakte 
naamplaatjes die er 15 jaar of langer hangen zullen worden verwijderd de tweede helft van september na 
inwerkingtreding van dit reglement.  
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Artikel 50

Voor alle grafmonumenten, versierselen en andere die reeds geplaatst zijn voor de inwerkingtreding van 
dit reglement en die in overtreding waren en zijn met het reglement, zullen de concessieverantwoordelijke 
of de contactpersoon bij overlijden schriftelijk in gebreke worden gesteld. Na kennisgeving hebben zij 6 
maanden om de situatie recht te zetten. Eventuele kosten van verwijdering en/of beschadiging zijn ten 
laste van de aangeschreven persoon of  concessieverantwoordelijke. Bij gebrek aan herstel binnen 6 
maanden, zal het stadsbestuur het grafmonument verwijderen. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste 
van de aangeschreven persoon of concessiehouder. De vaststelling van dergelijke situaties gebeurt door de 
stadsbeambten. 

Hoofdstuk 10: Slotbepalingen

Artikel 51

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. 

Artikel 52

Dit huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen wordt van kracht op 3 mei 2021 
en vervangt alle vorige reglementen en beslissingen.

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, OP DATUM ALS HIERBOVEN

NAMENS DE RAAD

Algemeen directeur, De voorzitter, 

Get. Luc Vanquickenborne Get. Lieven Cnudde

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Op last,

Algemeen directeur, De voorzitter,
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Handtekening(en) 
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