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Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en ordemaatregelen
Artikel 1
Het decreet:

decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari
2004

Uitvoeringsbesluit:

besluit van 14 mei 2004

Graf:

laatste rustplaats voor een lijk of asresten

Grafconcessie:

de door de gemeentelijke overheid eenzijdig verstrekte toestemming
om de onder de voorwaarden van de verordening gebruiksrechten te
doen gelden betreffende begraving op één van de stedelijke
begraafplaatsen

Concessiehouder:

de natuurlijke persoon of personen aan wie de gemeentelijke
overheid een grafconcessie toekent

Grafteken:

de grafsteen of het –monument dat op een perceel (geconcedeerd of
niet-geconcedeerd) geplaatst wordt

Rechthebbende:

de persoon conform het decreet aangeduid om in een concessie te
worden begraven

Artikel 2
§1 De begravingen hebben plaats op één van de stedelijke begraafplaatsen, namelijk:


Groenestraat 399,



Blekerijstraat 50,



Henri Jonckheerestraat 4 (Beveren),



Kwadestraat 14c (Rumbeke-centrum),



Landmansstraat 2 (Beitem),



Karabiniersstraat 52 (Zilverberg),



Burgemeestersstraat 13 (Oekene),

§2 De stoffelijke overschotten worden begraven of bijgezet, de een na de andere, in doorlopende
volgorde, op de aangeduide perken.
§3 Op de begraafplaats in de Blekerijstraat, die een uitdovend karakter heeft, is er geen urnenveld,
strooiweide en columbarium. Enkel die personen mogen nog begraven worden, die het recht hebben
in een concessie begraven te worden.
Op voornoemde begraafplaats:


mogen geen nieuwe grondconcessies meer worden toegekend, met uitzondering van
concessies in het kader van hergebruik;



wordt in de niet-bezette plaatsen de plaats voor een lijkkist gelijkgesteld met een plaats voor
een asurn;
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Artikel 3
Mogen op één van voorgenoemde begraafplaatsen begraven, bijgezet in een columbarium, of
verstrooid worden:
a) de personen die op het grondgebied van de stad Roeselare overleden zijn of er dood zijn
aangetroffen;
b) de personen die buiten het grondgebied van Roeselare overleden zijn of daar werden
aangetroffen, maar die in Roeselare zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters,
vreemdelingen- en wachtregister;
c) personen die in Roeselare hun verblijfplaats hebben en van die inschrijving zijn vrijgesteld bij
wet of bij internationale overeenkomst;
d) de personen die behoren tot de parochie St.-Godelieve (Beitem);
e) de gewezen inwoners van Roeselare, die op het ogenblik van hun overlijden, niet langer dan
tien jaar geleden, hun domicilie naar een andere gemeente overgebracht hebben;
f)

de personen die het recht hebben om in een grafconcessie begraven te worden of voor wie
een grafconcessie aangevraagd werd, volgens de normen van dit reglement;

g) de gewezen inwoners van Roeselare, die vanuit Roeselare opgenomen zijn in een
(psychiatrisch)verzorgingstehuis, een woonzorgcentra, een rust- en verzorgingstehuis
of bij een familielid tot de tweede graad buiten de stad;
Aan niet-inwoners van Roeselare kan een concessie worden toegestaan in overeenstemming met de
voorwaarden bepaald in het retributiereglement.

Artikel 4
De bedienaars en ondernemers mogen vrij overgaan tot de uitvaartplechtigheid volgens de
levensbeschouwing van de overledene.
De begraafplaatsmedewerker mag de ceremonie onderbreken of inkorten indien deze een volgende
teraardebestelling zou belemmeren.
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Hoofdstuk 2. Lijkbezorging en toegankelijkheid
2.1. Mogelijkheden

Artikel 5
Uitgezonderd op zaterdagnamiddag, zondag, wettelijke feestdagen en op 11 juli, 2 november,
15 november en 26 december kan er alle dagen begraven worden van 9 u. tot 17 u. en op
zaterdagvoormiddag van 9 u. tot 12.30 u.
Bij opmaak van de toelating begraafplaats kunnen de nabestaanden aangeven om bij het hele verloop
van de begrafenis aanwezig te zijn.

Een uitvaartplechtigheid op de stedelijke begraafplaats is steeds gratis. Enkel wanneer de aanvrager
het tijdstip van de uitvaartplechtigheid op zaterdag vrij wenst te bepalen, moet een retributie
betaald worden. In alle andere gevallen is een uitvaartplechtigheid steeds gratis. De retributie die
hiervoor betaald moet worden, werd vastgelegd in het retributiereglement van de stad Roeselare.
Wanneer de aanvrager het tijdstip van de uitvaartplechtigheid op zaterdag niet vrij wenst te bepalen,
zal de dienst burgerzaken ten laatste op donderdagmiddag het tijdstip van de uitvaartplechtigheid
meedelen.
2.2. Gebruik van de afscheidsruimtes

Artikel 6
Op de begraafplaats Groenestraat 399 staat een polyvalente ruimte met ongeveer 120 zitplaatsen ter
beschikking voor het houden van een afscheidsplechtigheid naar aanleiding van een overlijden.
Op de begraafplaats Burgemeesterstraat 13 (Oekene) is midden in het urnenbos een open ruimte
voorzien met ongeveer 60 zitplaatsen.
Deze kunnen enkel gebruikt worden voor overleden inwoners of, niet-inwoners die hun laatste
rustplaats krijgen op een van de begraafplaatsen in Roeselare.
3.3. Toegankelijkheid

Artikel 7
Voetgangers en fietsers hebben tijdens de openingsuren steeds toegang tot alle begraafplaatsen.
Op de begraafplaatsen worden door de begraafplaatsmedewerker enkel in uitzonderlijke gevallen
gemotoriseerde voertuigen toegelaten.
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Hoofdstuk 3. Concessies en termijnen
3.1. Algemene bepalingen

Artikel 8
§1 Het college van burgemeester en schepenen verleent de concessies op de begraafplaatsen voor
dertig of vijftig jaar:


in volle grond,



voor grafkelders,



in een columbarium,



voor urnenkelders,



op de kinderbegraafplaats,



in het urnenbos,

Bestaande eeuwigdurende concessies zijn sinds de wet van 20 juli 1971 omgezet in concessies die om
de vijftig jaar en zonder vergoeding hernieuwd kunnen worden.
§2 De oppervlakte van de concessies is vastgesteld op:


volle grond en grafkelders = 2,80 m x 1,10 m



columbarium = per nis



urnenkelders = 0,60 m x 0,50 m



kinderbegraafplaats volle grond = 1,20 m x 0,50 m



kinderbegraafplaats urnenkelder = 0,60 m x 0,50 m



urnenbos = 0,30 m x 0,30 m

§3 De concessies, met uitzondering in het kader van hergebruik, worden slechts toegestaan voor
onmiddellijk gebruik. Ter gelegenheid van de concessieaanvraag mogen aaneen palende percelen
gereserveerd worden, mits de aanvraag en de betaling daartoe gelijktijdig gebeurt.

Artikel 9
§1 Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten
evenals voor allen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke
overheid hun wil te kennen hebben gegeven.
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende
een concessie aanvragen.
Een concessiesaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van zijn familie. Ook
een rechtspersoon kan een concessie aanvragen.
De personen voor wie de concessie bestemd is worden aangeduid, hetzij in de aanvraag tot het
bekomen van een concessie, hetzij bij schriftelijke verklaring van de concessiehouder. Is die laatste
overleden, dan hebben zijn erfgenamen het recht de personen aan te duiden voor wie de nog nietbezette of niet-voorbehouden plaatsen in de concessie bestemd zijn. Dit geldt eveneens voor het
bijzetten van boventallige urnen.
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De aangeduide personen kunnen bij schriftelijke verklaring van hun plaats in de concessie afzien. Het
feit in een andere concessie begraven te worden staat gelijk met het afzien van zijn plaats. Diegene
die plaatsafstand doet of deed kan als boventallige urne bijgezet worden.
§2 Naarmate de mogelijkheid zich voordoet mag de overblijvende ruimte aangewend worden voor het
boventallig bijzetting van asurnen of kleine kisten. Dit kan enkel voor nabestaanden in 1e graad,
grootouders en kleinkinderen van de overledene of voor wie de nog niet-bezette of niet-voorbehouden
plaatsen in de concessie bestemd zijn.
§3 De tarieven voor de concessies en het boventallig bijplaatsen worden door het college van
burgemeester en schepenen vastgesteld in een retributiereglement.
Door het verlenen van een concessie vervreemdt het stadsbestuur de grond of de columbariumnis
niet. Zij verleent slechts een gebruiksrecht met een specifieke, tijdelijke en nominatieve bestemming.

Artikel 10
Bij het verwerven van een nieuwe concessie verbindt de aanvrager zich ertoe:


uiterlijk tegen het einde van de zesde maand, te rekenen vanaf de aanvraag van de
concessie, een grafteken te plaatsen of in het kader van hergebruik de opgelegde renovatie
uit te voeren;



het grafteken gedurende de volledige duur van de concessie te laten staan en in goede staat
te onderhouden;



zich te schikken naar alle reglementen en ordemaatregelen die momenteel van kracht zijn en
aan deze die in de toekomst kunnen uitgevaardigd worden.

Indien het gedenkteken niet binnen de voorgeschreven termijn is opgericht kan – na een aangetekend
schrijven – elke verdere begraving verboden worden en kan de concessie ambtshalve toegelegd
worden.
Indien een gedenkteken niet volgens de reglementaire bepalingen is opgericht, kan – na een
aangetekend schrijven – elke verdere begraving verboden worden en kan het gedenkteken
ambtshalve binnen de reglementaire bepalingen worden gebracht. Is dit niet mogelijk, dan zal het
gedenkteken worden afgebroken.
Indien de renovatie in het kader van hergebruik niet is uitgevoerd volgens de door de deskundige
funerair erfgoed en de dienst burgerzaken goedgekeurd dossier, kan – na een aangetekend schrijven
– elke verdere begraving verboden worden. De kosten van bovenvermelde maatregelen zullen
verhaald worden op de concessiehouder of zijn erfgenamen.

Artikel 11
De graven moeten onderhouden worden.
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door
plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. De akte
wordt een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan het college van burgemeester en
schepenen een einde maken aan de concessie.
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Artikel 12
§1 Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen, of bij ontstentenis hiervan,
iedere belanghebbende, kan het college van burgemeester en schepenen een concessie voortijdig
beëindigen.
De concessies kunnen slechts voortijdig beëindigd worden indien de aanvrager zich ertoe verbindt
indien nodig het grafteken op zijn kosten te laten verwijderen.
Vooraleer het college van burgemeester en schepenen tot beëindiging overgaat, zal de vraag tot
beëindiging worden aangeplakt gedurende zes maanden aan de ingang van de begraafplaats en aan
de betrokken concessie, en zal, indien mogelijk, de concessiehouder schriftelijk in kennis worden
gesteld. Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bij het
college van burgemeester en schepenen.
§2 In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis wegens
openbaar belang of dienstnoodzakelijkheid hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van
een perceel van dezelfde oppervlakte of van een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een
andere begraafplaats.
De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel van
een vervangende grafkelder zijn ten laste van het stadsbestuur.
3.2. Einde termijn en hernieuwingen van concessies

Artikel 13
Een niet-geconcedeerd graf wordt minstens tien jaar bewaard. Dat geldt voor gewone graven,
urnenvelden en bijzettingen in het columbarium.
Dergelijk graf mag enkel verwijderd worden nadat gedurende een jaar een afschrift van de beslissing
tot verwijdering zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats, werd uitgehangen.
De graftekens mogen door de familieleden of de erfgenamen worden weggenomen binnen zes maand
volgend op deze einddatum. De dienst burgerzaken dient daarvan verwittigd te worden. Zo niet
worden de graftekens ambtshalve weggeruimd en eigendom van de stad.
Ter plaatse kan een aanvraag om een concessie worden gedaan op het kinderveld, de urnenvelden en
de columbariumnissen.

Artikel 14
Indien erom verzocht wordt tijdens de vastgestelde termijn, kan een concessie verlengd worden van
rechtswege.
a) verlenging zonder bijzetting
Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een
aanvraag tot verlenging doen.
b) verlenging met bijzetting
De concessie kan op uitdrukkelijke vraag verlengd worden naar aanleiding van elke nieuwe
bijzetting in de concessie.
In beide gevallen wordt het verschuldigde bedrag berekend op basis van de nog resterende termijn
van de concessie.

6

Artikel 15
§1 Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie, maakt de burgemeester of zijn
gemachtigde een akte op waarbij er aan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem
moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als bij de ingang
van de begraafplaats uitgehangen.
§2 De concessies van 30 jaar en 50 jaar zijn hernieuwbaar ter plaatse, voor de oorspronkelijke termijn
of de helft, in de voorwaarden en mits betaling van het tarief welke op dat ogenblik in voege zijn.
§3 Eeuwigdurende concessies zijn hernieuwbaar ter plaatse voor een periode van 50 jaar zonder
vergoeding.
§4 De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de
aanvraag, de concessie verwaarloosd is.
§5 Als er geen aanvraag voor een hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie.
De graftekens mogen door de concessiehouder of de erfgenamen worden weggenomen binnen zes
maand volgend op deze einddatum. Zo niet worden de graftekens eigendom van de stad die beslist
over de bestemming ervan.
§6 Het graf blijft steeds bestaan gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de datum
van het overlijden. Dit geldt ook wanneer het overlijden zich minder dan tien jaar voor het verstrijken
van de concessie heeft voorgedaan.
3.3. Peterschap

Artikel 16
Organisaties, personen of groepen kunnen tegen een in het retributiereglement vastgelegd bedrag het
peterschap over een grafteken verwerven en verbinden zich er toe in ruil het monument indien nodig
te restaureren en te onderhouden.
De stad Roeselare blijft eigenaar van het monument en het is niet mogelijk om er stoffelijke
overschotten in te begraven. De termijn voor peterschap bedraagt 10 jaar.
Peterschap kan zowel bij graftekens die onder de categorieën graven van lokaal belang en waardevol
maar niet bepalend op cultuurhistorisch / kunsthistorisch vlak worden ingedeeld als bij alle andere
graven die de stad beheert na afloop van de eeuwigdurende concessie.
De graven moeten onderhouden worden.
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door
plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. De akte
wordt een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan het college van burgemeester en
schepenen een einde maken aan het peterschap.
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3.4. Graven van lokaal historisch belang
Artikel 17
§1 Op advies van de deskundige funerair erfgoed van de erfgoed cel , maakt het college van
burgemeester en schepenen een lijst op van graven met lokaal historisch belang die als kleine
onroerende erfgoedelementen kunnen worden beschouwd.
De graven op deze lijst dienen vijftig jaar te worden bewaard en onderhouden door de
gemeenteoverheid. Deze termijn is verlengbaar.
De lijsten van graven met een lokaal historisch belang bevatten de graven met een historische,
artistieke, volkskundige of socioculturele waarde die niet beschermd zijn als monument
overeenkomstig het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en
dorpsgezichten.
De lijst moet de gegevens bevatten zoals voorgeschreven door het decreet
§2 Op advies van de deskundige funerair erfgoed van de erfgoed cel, maakt het college van
burgemeester en schepenen een lijst op van waardevolle graven die niet bepalend zijn op
cultuurhistorisch/kunsthistorisch vlak.
De graven op deze lijst zullen niet worden weggenomen zolang zij in goede staat verkeren. Ze worden
onderhouden door de gemeenteoverheid.
De lijsten van waardevolle graven die niet bepalend zijn op cultuurhistorisch/kunsthistorisch vlak met
lokaal historisch belang, bevatten de graven met een historische, artistieke, volkskundige of
socioculturele waarde die niet beschermd zijn als monument overeenkomstig het decreet van 3 maart
1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten en niet voorkomen op de lijst van
lokaal historisch belang.
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Hoofdstuk 4. grafkeuze
4.1. Gewone grond

Artikel 18
§1 Gewone grond is steeds voor 1 persoon en voor een periode van 10 jaar. In geen enkel geval kan
er hiervoor een concessie worden gegeven.
§2 De graftekens geplaatst op gewone graven dienen zonder metselwerk of brokbeton uitgevoerd te
worden. Dat geldt eveneens voor de funderingen waar enkel losse blokken mogen gebruikt worden.
Indien graftekens geplaatst worden dienen ze te voldoen aan de volgende criteria:


lengte: max. 2 m



breedte: max. 0,75 m

De hoogte van de graftekens is beperkt tot 1,20 m
4.2. Vergunde grond en kelders

Artikel 19
§1 Vergunde grond is steeds voor 2 personen, er kan een concessie genomen worden voor 30 of 50
jaar. Vergunde kelders zijn voor 2 of 3 personen, er kan een concessie genomen worden voor 30 of
50 jaar.
§2 De graftekens moeten voldoen aan de volgende criteria:


lengte: 2,35 m;



breedte: 0,90 m;



hoogte : max. 1,20 m;



de afstand tussen de graftekens aan de aanpalende concessies moet aan de zijkanten 20 cm
bedragen en 30 cm aan de voetzijde en 15 cm aan de hoofdzijde;



de tussenruimte dient aangevuld te worden met arduin (onder een helling van 3%) zodanig
dat de aarde bedekt is; elke concessiehouder vult één zijkant aan, nl. naast de vroeger
toegekende concessie of aan de rand van het perk, en minstens de helft van de hoofdzijde.;



De graftekens moeten zijn vervaardigd uit duurzame, kwaliteitsvolle en weersbestendige
materialen.

§3 De concessiehouders, van wie de concessie alleen staat of als laatste in een rij wordt toegewezen,
zijn gehouden beide kanten een strook van 20 cm arduin te voorzien.
§4 Voor de concessies in volle grond moet de fundering waarop het gedenkteken rust bestaan uit vier
hoekpalen of buizen die voldoende diep in de grond zitten. Het gebruik van steenslag of andere
funderingen die latere teraardebestellingen in dezelfde concessie bemoeilijken, is verboden.
§5 Alvorens tot een bijzetting in een concessie mag worden overgegaan, moet de concessiehouder,
indien nodig, op zijn kosten en volgens aanduiding van de begraafplaatsmedewerker het grafteken en
eventueel de grondvesten doen afbreken, zo niet zal het lichaam in een gewoon graf ter aarde besteld
worden. In geval het grafteken niet binnen de veertien dagen na de begrafenis kan teruggeplaatst
worden moeten alle materialen worden afgevoerd, anders kan het werk ambtshalve uitgevoerd
worden, ten laste en op risico van de in gebreke blijvende concessiehouder.
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Artikel 20
Het stadsbestuur plaatst grafkelders in eigen beheer en concedeert ze tegen betaling van de kostprijs
die vastgesteld is in het retributiereglement.
Het openen en sluiten van nieuwe en bestaande grafkelders, in geval van een bijzetting, gebeurt door
de begraafplaatsmedewerkers. De concessiehouder kan echter een aannemer aanstellen voor het
uitvoeren van deze opdracht. Hiervan moet de dienst burgerzaken op de hoogte worden gebracht. De
grafkelders worden opnieuw hermetisch afgesloten op de dag van de bijzetting.
4.3. Normgraven

Artikel 21
§1 Normgraven zijn enkel beschikbaar op de begraafplaats Groenestraat 399. De kelders zijn
beschikbaar voor 2 of 3 personen, er kan een concessie genomen worden voor 30 of 50 jaar.
§2 De graftekens of monumenten mogen enkel worden geplaatst in één lijnrichting, aan het
hoofdeinde van het perceel, in de daartoe voorbehouden strook, waarin ook het aanbrengen van lage
beplanting kan worden toegestaan.
§3 Enkel rechtstaande graftekens mogen worden geplaatst. De afmetingen ervan zullen de volgende
zijn:


hoogte = 1,20 m



breedte = 0,60 m



dikte

= 0,25 m

Deze afmetingen zijn als volgt op te vatten: ze vertegenwoordigen de buitenomtrek van het grafteken
die moet bereikt worden, doch waarbinnen de vorm overigens vrij is.
§4 Enkel duurzame, kwaliteitsvolle en weersbestendige materialen, zodanig geconstrueerd of
gebouwd dat het uitzicht ervan voorkomt als één massief stuk, mogen aangewend worden voor het
bovengrondse gedeelte. De uitvoering zal sober en waardig zijn.
§5 De opschriften en symbolen moeten in die mate in het geheel geïntegreerd worden dat het geheel
het uitzicht behoudt van één massief stuk. Dat geldt eveneens voor het aanbrengen van uniforme
foto’s.
§6 Afmetingen van de foto’s:


15 cm x 10 cm (maximum)



dikte 7 mm

§7 Waar een dubbele concessie wordt verleend, mag één grafteken worden aangebracht, waarvan de
breedte 90 cm moet zijn.
§8 De volledige (overblijvende) oppervlakte van het perceel vormt over de verschillende graven heen
één doorlopend gazon. In die strook mogen geen tekens, symbolen, levende planten, afsluitingen en
versieringen worden aangebracht.
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4.4. Oostelijk georiënteerde graven

Artikel 22
Oostelijk georiënteerde graven zijn enkel beschikbaar op de begraafplaats Henri Jonckheerestraat 4
(Beveren) en zijn steeds voor maximaal 1 persoon. Er kan een concessie genomen worden voor 30 of
50 jaar.
De voorwaarden voor de graftekens zijn de volgende:
De graftekens moeten voldoen aan de volgende criteria:


lengte: max 2,35 m;



breedte: max 0,90 m;



hoogte : max. 1,20 m;

Deze maten zijn als volgt op te vatten: ze vertegenwoordigen de buitenomtrek van het grafteken,
doch waarbinnen de vorm overigens vrij is.
Enkel duurzame, kwaliteitsvolle en weersbestendige materiaal mogen aangewend worden voor het
bovengrondse gedeelte. De uitvoering zal sober en waardig zijn.
4.5. Hergebruik graftekens en kelders

Artikel 23
Enkel graftekens die in een door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde lijst
werden opgenomen, komen in aanmerking voor hergebruik.
De graftekens en kelders die worden in concessie gegeven in het kader van hergebruik worden
ingedeeld in een van de volgende categorieën:
Categorie 1 Enkel kelder
a. Op plaatsen waar het grafteken reeds werd weggenomen, de kelder in goede staat is en er geen
verdere plannen meer mee zijn;
b. Het plan waarop het ontwerp, de materiaalkeuze en de afmetingen van het nieuw te plaatsen
grafteken vermeld staat, moet door de beheerder van de begraafplaats worden goedgekeurd;
c. Ontwerp grafzerk moet voor advies worden voorgelegd;
d. Kelder blijft eigendom van de stad;
Categorie 2 Kelder en grafteken met ruime mogelijkheden
a. Op plaatsen waar de kelder in goede staat is en er geen verdere plannen meer mee zijn;
b. Het plan waarop het ontwerp, de materiaalkeuze en afmetingen van de nieuw te plaatsen grafteken
of de renovatie van het bestaande grafteken vermeld staat, moet door de beheerder van de
begraafplaats worden goedgekeurd;
c. Grafteken wordt eigendom van de aanvrager;
Kelder blijft eigendom van de stad;
d. Kan enkel bij graftekens die onder de categorie niet waardevol worden ingedeeld;
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Categorie 3 Kelder met behoud grafteken
a. Het grafteken moet behouden blijven met inbegrip van alle symbolen, ongeacht hun ideologische of
filosofische betekenis;
b. Het grafteken mag enkel gerestaureerd worden conform de gangbare opvattingen ter zake en mits
goedkeuring van een deskundige funerair erfgoed en de beheerder van de begraafplaatsen;
c. Het plan waarop de precieze plaats, de materiaalkeuze en de afmetingen van de nieuw aan te
brengen naamplaat vermeld staan, wordt door de beheerder van de begraafplaats goedgekeurd;
d. Kelder en grafteken blijven eigendom van de stad;
e. Kan enkel bij graftekens die onder de categorie waardevol maar niet bepalend op cultuurhistorisch /
kunsthistorisch vlak worden ingedeeld;
Categorie 4 Kelder en grafteken met gedwongen renovatie
a. Het grafteken moet gerestaureerd worden conform de gangbare opvattingen ter zake en mits
goedkeuring van een deskundige funerair erfgoed en de beheerder van de begraafplaatsen;
b. Het plan waarop de precieze plaats, de materiaalkeuze en de afmetingen van de nieuw aan te
brengen naamplaat vermeld staan moet door de beheerder van de begraafplaats worden
goedgekeurd. Alle andere symbolen, iconografische elementen en opschriften moeten behouden en
zichtbaar blijven, behalve de portretfoto’s;
c. De nieuwe toevoegingen mogen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de historiciteit van het
monument of het zicht op de oorspronkelijke symbolen bemoeilijken;
d. Kelder en grafteken blijven eigendom van de stad;
Kan enkel bij graftekens die onder de categorie waardevol en van lokaal belang worden ingedeeld.
4.6. Columbariumnis

Artikel 24
§1 Een geconcedeerde columbariumnis is voor 30 jaar 2 personen of 50 jaar 3 personen. Een gewone
columbariumnis zonder concessie is steeds voor 1 persoon en voor een periode van 10 jaar, er kan
gedurende deze periode wel ter plaatse een concessie worden genomen.
§2 Het openen en het afsluiten van de nis gebeurt enkel door de begraafplaatsmedewerker.


Aan de voorkant van de columbariumnissen wordt, door toedoen en op kosten van de
aanvrager, een eenvormige vlakke gedenkplaat aangebracht. Die gedenkplaat moet voldoen
aan volgende criteria:
o

materie: brons

o

lengte: 33 cm

o

hoogte: 15 cm

o

dikte: 5 mm

o

lettertype ROMANO (hoogte 2 cm) in een reliëf van 3 mm

o

de plaat en de letters vormen één gietsel

o

verplichte gegevens van overledene : naam, geboorte- en overlijdensjaar
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De gedenkplaten worden op gelijke hoogte en afstand op de nissen bevestigd, onder toezicht
van de begraafplaatsmedewerker. Het aanbrengen van de plaat moet gebeuren binnen de
drie maand na de bijzetting.



Rechts van de naamplaat wordt door het stadsbestuur een uniform koperen vaasje bevestigd.



Aan de nissen zijn uniforme foto’s toegelaten :
o

afmetingen:


7 cm x 9 cm (maximum)



dikte 7 mm

o

er is geen omlijsting toegelaten

o

voorbeeld te verkrijgen bij de begraafplaatsmedewerker

De foto’s moeten links van de naamplaat bevestigd worden, op kosten van de familie.
Aangezien het een uniforme bevestiging betreft, dient vooraf contact opgenomen te worden
met de dienst burgerzaken.
§3 De strook aarde voor de columbaria wordt met zorg door het stadsbestuur beplant. In die strook
mogen geen tekens, symbolen, levende planten, afsluitingen en versieringen worden aangebracht.
§4 Bij het aflopen van de begravingstermijn of het verstrijken van de concessie wordt de as van de
overledene uitgestrooid op de strooiweide, tenzij er vóór die datum een concessie of een hernieuwing
van de concessie werd aangevraagd en toegestaan, overeenkomstig de voorwaarden van dit
reglement.
4.7. Urnenkelders

Artikel 25
§1 Een geconcedeerde urnenkelder is voor 30 jaar 2 personen of 50 jaar 3 personen. Een gewone
urnenkelder zonder concessie is steeds voor 1 persoon en voor een periode van 10 jaar, er kan
gedurende deze periode wel ter plaatse een concessie worden genomen.
§2 De voorwaarden van de graftekens zijn de volgende:
Materiaal: de vloerplaat en het monumentje zijn vervaardigd uit Jasborggraniet of gelijkwaardig
graniet met dezelfde kleurschakering.
Afmetingen:


monumentje:
- hoogte 47,5 cm, breedte 16 cm en diepte 10 cm
- voorzien van twee zaagsneden rondom (breedte 4 cm ; diepte 1 cm)
- alle zichtbare vlakken zijn gepolijst, behalve de twee zaagsneden



vloerplaat:
- 50 cm x 60 cm x 5 cm dikte
- zijkanten geschuurd en voorzien van vellingkant (schaffrein)
- bovenkant gepolijst

Naamaanduiding: via gravering in de rechtopstaande grafsteen
Indien materialen afwijken, dienen ze kwaliteitsvol, duurzaam en weersbestendig te zijn. De
gedenktekens kunnen verwezen worden naar een apart perceel.
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§3 De stroken rondom de urnenkelder worden met zorg door het stadsbestuur onderhouden of
beplant. In die stroken mogen geen tekens, symbolen, levende planten, afsluitingen en versieringen
worden aangebracht.
§4 Bij het aflopen van de begravingstermijn of het verstrijken van de concessie wordt de as van de
overledene uitgestrooid op de strooiweide, tenzij er vóór die datum een concessie of een hernieuwing
van de concessie werd aangevraagd en toegestaan, overeenkomstig de voorwaarden van dit
reglement.
4.8. Kinderbegraafplaats

Artikel 26
§1 Een geconcedeerde kindergraf of urnenkelder is voor 30 of 50 jaar. Een gewoon kindergraf of
urnenkelder zonder concessie is steeds voor een periode van 10 jaar, er kan gedurende deze periode
wel ter plaatse een concessie worden genomen.
Op de begraafplaats worden perken voorbehouden voor het begraven, bijzetten of uitstrooien van
foetussen en kinderen tot zes jaar. Dat kan in volle grond, urnenkelder of op de strooiweide.
De gedenktekens, zerken en graftekens te plaatsen op volle grond dienen te voldoen aan volgende
criteria:


lengte:

max. 1,00 m;



breedte:

max. 0,50 m;



hoogte:

max. 0,70 m;

De gedenktekens, zerken en graftekens te plaatsen op de urnenkelders dienen te voldoen aan
volgende criteria:


lengte:

max. 0,60 m;



breedte:

max. 0,50 m;



hoogte:

max. 0,70 m;

Volgens een protocol opgemaakt met de materniteiten van de stad worden alle foetussen waarvoor
geen aanvraag tot begraven werd gedaan anoniem begraven op een perceel van de begraafplaats
Groenestraat 399. Het plaatsen van gedenksymbolen wordt toegestaan.
4.9. Urnenbos

Artikel 27
§1 Plaatsen in een urnenbos zijn enkel beschikbaar op de begraafplaats Burgemeestersstraat 13
(Oekene). De urnen dienen uit organische materialen vervaardigd te zijn en biologisch afbreekbaar.
Een geconcedeerd plaats in het urnenbos is steeds voor 2 urnen, er kan een concessie genomen
worden voor 30 of 50 jaar. Een gewone plaats in het urnenbos zonder concessie is steeds voor 1 urne
en voor een periode van 10 jaar, er kan in geen enkel geval een concessie worden gegeven.
§2 Indien een concessie wordt genomen geschiedt de plaats van begraven in overleg met de
aanvrager en wordt vastgesteld door de dienst burgerzaken. Als grafaanduiding kan indien een
concessie werd genomen enkel een door de stadsdiensten aangebrachte zwerfsteen gebruikt worden.
Over de volledige oppervlakte van het urnenbos wordt over de verschillende graven heen een
ecologisch beheer toegepast. Er mogen geen tekens, symbolen, levende planten, afsluitingen
versieringen … worden aangebracht zodat het natuurlijk karakter kan bewaard worden.
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§3 Aan de ingang van het urnenbos wordt een gedenkzuil voorzien waar gegevens van de overledene
kunnen worden aangebracht. Het betreft een eenvormig gedenkplaatje met vermelding van naam,
geboorte- en overlijdensjaar. De gedenkplaatjes blijven minimaal tien jaar hangen vanaf de
aanplakking.
In de strook rond de gedenkplaat mogen enkel tijdelijke bloemstukken worden geplaatst.
4.10. Strooiweide

Artikel 28
Op de strooiweiden van de begraafplaatsen zijn gedenkzuilen opgericht. De mogelijkheid bestaat voor
de familieleden van de overledene om een herdenkingsplaatje op die gedenkzuilen te laten
aanbrengen.
Het betreft een eenvormig gedenkplaatje met vermelding van naam, geboorte- en overlijdensjaar. De
gedenkplaatjes blijven minimaal tien jaar hangen vanaf de aanplakking.
Op het gras van de strooiweide mogen geen tekens, symbolen, bloemen en versieringen worden
aangebracht. Aan de gedenkzuilen mogen enkel tijdelijke bloemstukken worden geplaatst.
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Hoofdstuk 5. Bouwwerken en aanplantingen
5.1. Algemene bepalingen m.b.t. grafkelders en -tekens

Artikel 29
§1 Vooraleer de werken betreffende het plaatsen, aanpassen of openen van graftekens aan te
vangen, moeten de concessiehouders of de aannemers hiervoor een toelating bekomen bij de dienst
burgerzaken.
§2 Het is verboden, zonder voorafgaande toelating van de betrokken families de graftekens in de
omgeving van de uit te voeren werken weg te nemen, of te verplaatsen, onder welk voorwendsel ook.
De kosten die eventueel voortvloeien uit de afbraak en de terugplaatsing van de naburige graftekens,
zijn voor rekening van de aanvragers.
§3 Enkel goedgekeurde graftekens die beantwoorden aan de gestelde voorwaarden mogen geplaatst
worden. Alle bouwwerken en plaatsingen van graftekens gebeuren onder het toezicht van het
stadspersoneel. Die zal de juiste ligging van het graf of de concessie aanduiden en de rooilijnen en
afmetingen aanduiden.
§4 Voor ze op de begraafplaatsen worden toegestaan, moeten de voor het grafteken bestemde
materialen volledig worden afgewerkt om onmiddellijk geplaatst te kunnen worden.
Geen enkel hulpmateriaal of restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden
achtergelaten. De materialen worden aangevoerd en geplaatst naar gelang van de behoeften.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van
ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder.

Artikel 30
Alle bouwwerken, herstellingen en wijzigingen van graftekens of -kelders gebeuren onder de
verantwoordelijkheid van de concessiehouders of de rechthebbenden. Zij nemen alle
voorzorgsmaatregelen om ongevallen en schade aan de nabijgelegen graftekens of grafkelders te
voorkomen. Zij blijven altijd verantwoordelijk voor elk ongeval dat te wijten zou zijn aan hun
nalatigheid of onvoorzichtigheid.

Artikel 31
Elk grafteken dat dreigt in puin te vallen, moet door de concessiehouder of de betrokken families
worden hersteld of weggeruimd.
Indien na een schriftelijke waarschuwing, de belanghebbenden de werken niet hebben uitgevoerd, zal
er op bevel van de burgemeester overgegaan worden tot het afbreken en het wegruimen van de
materialen. De materialen van afgebroken graftekens blijven gedurende zes maanden ter beschikking
van de belanghebbende families. Na verloop van dit tijdsbestek worden ze eigendom van de stad.

Artikel 32
§1 Het is voor het publiek verboden de plaatsen te betreden waar graafwerken uitgevoerd worden.
Daartoe zullen de aannemers of de privépersonen, die het werk uitvoeren, de werken op zichtbare
wijze afsluiten.
§2 Het is verboden op zaterdagnamiddag, zondag en op wettelijke feestdagen enige bouwactiviteit op
de begraafplaatsen te verrichten of bouwmateriaal op de begraafplaats te brengen, behalve mits
toelating door de grafbewaker verleend om reden van noodzakelijkheid.
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§3 Van 31 oktober tot en met 5 november van elk jaar is het verboden :
- graftekens of erbij horende voorwerpen te plaatsen of weg te nemen. Dit verbod betreft niet het
neerleggen van eenvoudige draagbare herinneringstekens, kransen, bloemen, medaillons, ...;
- de graftekens met of zonder water te reinigen of ze recht te zetten;
- opschriften op graftekens te beitelen of de bestaande opschriften dieper te maken, enig bouw- ,
beitel- of schilderwerk uit te voeren;
- aanplantingen van meer dan 60 cm hoogte te planten;
- de begraafplaatsen te betreden met krui- of blokwagens, watertonnen, ladders en andere
werktuigen. Enkel het verzorgen van beplanting is toegelaten, op voorwaarde dat de lanen en wegen
niet beschadigd worden en in behoorlijke toestand worden gehouden;
5.2. Aanplantingen en bloempotten

Artikel 33
§1 De aanplantingen moeten aangelegd worden binnen de perken, toegewezen aan elk graf, op zulke
wijze dat ze zich niet uitbreiden boven de aanpalende graven. De aanplantingen mogen het toezicht
en de doorgang niet belemmeren. De planten mogen niet hoger worden dan 60 cm.
§2 Bloemen, kransen of bloemstukken die ter gelegenheid van een begrafenis gelegd worden, zullen
indien dit niet door de nabestaanden gebeurde na één maand verwijderd worden.
§3 Bloemen, kransen of bloemstukken die ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen geplaatst
worden, worden vanaf 1 december weggenomen. De sierpotten worden tijdelijk teruggeplaatst en
eind januari weggenomen. Alles wat men verwijdert, wordt eigendom van het stadsbestuur die beslist
over de bestemming ervan.
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Hoofdstuk 6. Opgravingen
Artikel 34
§1 Het overbrengen van een opgegraven stoffelijk overschot naar de begraafplaats van een andere
gemeente kan slechts gebeuren na toelating van de burgemeester of zijn gemachtigde en na
voorlegging van de toelating van het bestuur van de gemeente naar waar het stoffelijk overschot
wordt overgebracht.
§2 Behalve op bevel van de gerechtelijke overheid, mag tot geen opgraving overgegaan worden
zonder toelating van de burgemeester.
Elke aanvraag tot opgraving moet schriftelijk gedaan worden door het naaste familielid of de partner
van de overledene. Toelating tot opgraven wordt enkel gegeven na een schriftelijke, gemotiveerde
aanvraag ondertekend door alle eerstegraadsverwanten. Het stoffelijk overschot wordt bewaard of
uitgestrooid op een ander plaats dan de begraafplaats, naar een graf met een concessie van langere
duur dan de oorspronkelijke of voor het samenbrengen van echtgenoten, ouders en kinderen, bloeden aanverwanten, personen die op het moment van overlijden een feitelijk gezin vormden of voor
leden van een of meer religieuze gemeenschappen evenals voor de personen die daartoe ieder hun
wil te kennen gaven bij de gemeentelijke overheid. Het herbegraven van een kist of een urne kan op
de begraafplaats enkel in een geconcedeerd perceel of nis.
§3 De opgravingen hebben plaats op de datum en het uur dat wordt afgesproken met de dienst
burgerzaken. In onderling overleg en op aanvraag kan de familie aanwezig zijn.
Van 31 oktober tot en met 5 november worden geen opgravingen verricht.

Artikel 35
§1 De dienst burgerzaken zal voor rekening van de aanvrager van de opgraving, de vernieuwing van
de kist of urne voorschrijven indien dit noodzakelijk is.
Deze kosten en deze die eventueel voortvloeien uit de afbraak en de terugplaatsing van de naburige
graftekens, vallen ten laste van de nabestaande die de opgraving aangevraagd heeft.
§2 De opgraving, met uitsluiting van deze:


opgravingen door de rechterlijke overheid bevolen;



opgravingen van het stoffelijk overschot van militairen en burgers, gesneuveld voor het
vaderland;



opgravingen veroorzaakt door de bestemmingsverandering van de begraafplaats;

zijn onderworpen aan de betaling van een bedrag vastgesteld in het retributiereglement.
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Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Artikel 36
§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.
§2 Deze administratieve verordening betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen vervangt alle
vorige reglementeringen en beslissingen.
§3 Deze administratieve verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
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