UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 27 oktober 2016
Goedkeuring van de gecoördineerde en aangepaste versie van het huishoudelijk reglement op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Sara De Kock: Raadslid

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen
en crematoria van 14.05.2005;
Gelet op het gemeentelijk huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van
29.10.2004, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 24.09.2009, 30.06.2010, 30.09.2010 en
05.12.2013;
Gelet op de lopende herinrichting van de gemeentelijke begraafplaatsen (actieplan
1419/005/007/001);
Gelet op de actie 1419/005/007/001/011(“op elke begraafplaats wordt een sterrenweide ingericht”)
van de meerjarenplanning 2014-2019;
Overwegende dat het wenselijk is twee nieuwe types van begraving te introduceren op de
gemeentelijke begraafplaatsen, namelijk de concessie voor asurngraven en de “sterrenweide” voor de
begraving (assen of stoffelijk overschot), uitstrooiing van de assen en/of herdenking van foetussen;
Overwegende dat een officiële coördinatie nuttig is;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De hierna volgende coördinatie van het huishoudelijk reglement van 29.10.2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De ingangsdatum voor de nieuw ingevoegde bepalingen is 01.01.2017, namelijk voor:
- de onderafdeling VII en het laatste lid van artikel 8 (geconcedeerde asurngraven in volle
grond),
- de afdeling VIII (sterrenweide),

-

de datum vanaf wanneer de afdekplaten van de gewone asurngraven door de
nabestaanden worden aangekocht bij een steenkapper naar keuze en de toegelaten
hoogte van de sierstukken op asurngraven (art. 25)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING.
Hoofdstuk I: Algemeenheden
Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Begraving op één van de gemeentelijke begraafplaatsen is afhankelijk van een
voorafgaande toelating van het gemeentebestuur.
De locatie en het tijdstip van begraving worden bepaald door de burgemeester of zijn
aangestelde.
De begraving op de gemeentelijke begraafplaats, de verstrooiing van de as op de
gemeentelijke strooiweide of de bijzetting van de asurne in het gemeentelijk columbarium
van volgende categorieën van overledenen kan niet afhankelijk gemaakt worden van enige
belasting noch van de voorwaarde om een concessie aan te gaan:
- personen die op datum van overlijden ingeschreven waren in één van de
gemeentelijke bevolkingsregisters
- personen die op datum van overlijden effectief in de gemeente woonden, en die
krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld waren
van inschrijving
- personen die met de vorige categorieën worden gelijkgesteld: te weten de personen
die tijdens de vijf laatste jaren vóór hun overlijden minstens één jaar in de gemeente
ingeschreven waren of wat de tweede categorie betreft: het bewijs leveren van
werkelijke woonst gedurende de vermelde periode en duur
- personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn
aangetroffen
Wanneer dit om redenen van ruimtelijke ordening of planning nodig is, bepaalt de
gemeenteraad de ouderdom van de niet geconcedeerde graven die moeten verwijderd
worden, rekening houdend met de periode van grafrust, die 10 jaar bedraagt.
Tot ruiming mag worden overgegaan nadat gedurende 1 jaar een afschrift van de beslissing
tot verwijdering zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats werd uitgehangen.
Deze beslissing vermeldt tevens de mogelijkheid tot recuperatie door de nabestaanden van
de graftekens.

Hoofdstuk II: Concessies
Onderafdeling I: Algemeen
Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.
Art. 8.

Art. 9.

De begraving van een stoffelijk overschot of van een asurne in volle grond op de daartoe
voorbehouden plaatsen en de bijzetting van een asurn in de columbariumwand daartoe
voorbehouden, kunnen het voorwerp uitmaken van een concessie.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te
verlenen conform de modaliteiten van het huishoudelijk reglement en het tariefreglement
betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen.
De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen;
de aanvraag vermeldt de identiteit van de aanvrager; de begunstigden worden nominatief
aangewezen.
De concessiehouder kan niet eenzijdig een begunstigde weren, noch substitueren.
Er wordt geen concessie verleend vóór het overlijden van een begunstigde.
In een grondconcessie mogen slechts het stoffelijk overschot - een lijk of de assen - van
twee personen worden begraven.
Eenzelfde geconcedeerde nis mag dienen voor de bijzetting in het columbarium van
hoogstens drie asurnen.
Eenzelfde geconcedeerd asurngraf mag dienen voor de bijzetting van hoogstens drie
asurnen.
Een persoon kan houder zijn van een concessie voor hoogstens 6 begunstigden, de
concessiehouder inbegrepen. Het college beoordeelt de opportuniteit van een bijkomende

Art. 10.

aanvraag rekening houdend met onder andere de ruimtelijke mogelijkheden en het belang
van de aanvrager.
De concessie van bepaalde duur kan op schriftelijk verzoek hernieuwd worden in de loop
van de tien jaren die de vervaldatum voorafgaan. De hernieuwing van de eeuwigdurende
concessie kan evenwel niet vroeger dan 2 jaar voorafgaand aan het verstrijken van de
looptijd van 50 jaar worden aangevraagd.
Wanneer een columbariumconcessie niet wordt verlengd, zal de asurne door de
aangestelde van de burgemeester worden geopend en zal de as uitgestrooid worden op de
strooiweide van de betreffende begraafplaats.
Wanneer aan een grafconcessie een einde komt, worden de niet weggenomen graftekens
en de eventueel nog bestaande ondergrondse bouwwerken eigendom van de gemeente.
Onverminderd de naleving van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging
overeenkomstig art. 15 van het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging beslist de gemeenteraad welke bestemming moet worden gegeven aan de
resten die nog aangetroffen zouden worden.

Onderafdeling II: Looptijd
Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

A. Inzake rechten wordt de looptijd van een concessie die werd verleend vóór de
inwerkingtreding van het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen van 25.09.1980
geacht te zijn aangegaan voor 50 jaar – behoudens bewijs van een langere looptijd.
Inzake verplichtingen kan dit vermoeden weerlegd worden door alle middelen van het recht.
Behoudens bewijs van een langere initiële looptijd neemt een nieuwe termijn van 30 jaar
automatisch en kosteloos een aanvang bij elke bijbegraving die plaats heeft gevonden vóór
de inwerkingtreding van onderhavig reglement; in het geval het bewijs wordt geleverd dat de
oorspronkelijke looptijd de 30 jaar overschrijdt, geldt de oorspronkelijke termijn ook voor de
automatische en kosteloze verlenging naar aanleiding van een bijbegraving.
Voor bijbegravingen na de inwerkingtreding van onderhavig reglement is de verlenging van
de looptijd ingevolge bijbegraving afhankelijk van een aanvraag en betaling van de
verschuldigde retributie.
B. De looptijd van een concessie die werd verleend onder gelding van het reglement van
25.09.1980 bedraagt 30 jaar.
Bij elke bijbegraving/bijzetting die plaats heeft gevonden vóór de inwerkingtreding van
onderhavig reglement neemt een nieuwe termijn van 30 jaar automatisch en kosteloos een
aanvang. In het andere geval is de verlenging van de looptijd ingevolge
bijbegraving/bijzetting 30 jaar en afhankelijk van een aanvraag en betaling van de
verschuldigde retributie.
C. De looptijd van een concessie die wordt verleend onder de gelding van onderhavig
reglement bedraagt 30 jaar.
De verlenging van de looptijd naar aanleiding van een bijbegraving/bijzetting bedraagt 30
jaar en is afhankelijk van een aanvraag en de betaling van de verschuldigde retributie.
De voorafgaande beschikkingen omtrent de duur van de concessies doen geen afbreuk aan
het recht op kosteloze hernieuwingen van de vroeger krachtens het keizerlijk decreet van 23
prairial jaar XII verleende eeuwigdurende concessies.
Minstens een jaar vóór het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan,
maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan 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 aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.
Indien er geen aanvraag voor een vernieuwing wordt ingediend, vervalt de concessie. Na het
vervallen van de concessie wordt geen bijbegraving meer toegestaan.
Bij overgangsmaatregel zal deze procedure van kennisgeving ook worden toegepast voor
concessies waarvan de looptijd verstreken is.
Verval van een concessie is in elk geval onderworpen aan de naleving van de in punt 13
bedoelde publiciteitsmaatregel.
Voor de looptijd van hernieuwingen wegens het bereiken van de vervaltermijn geldt de op
het ogenblik van de hernieuwing toepasselijke concessietermijn.
De ingangsdatum voor hernieuwing (30 jaar voor betalende hernieuwing, 50 jaar en
kosteloos in het geval van verlenging van een eeuwigdurende concessie) van concessies
die de vervaldatum hebben bereikt vóór 01.07.2011 wordt voor alle begraafplaatsen
vastgesteld op 01.07.2011 onverminderd de publiciteitsmaatregelen bedoeld in de artn. 13

Art. 16.

en 14 van genoemd reglement.
Onverminderd vermelde publiciteitsmaatregelen is de ingangsdatum voor de hernieuwing
van concessies die nadien de vervaldatum bereiken, voor alle begraafplaatsen de effectieve
vervaldatum.
Hernieuwing is onderworpen aan de goedkeuring van het college van burgemeester en
schepenen; ze kan enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het ogenblik van de
aanvraag de concessie verwaarloosd is.
De retributie voor hernieuwingen wordt proportioneel berekend op het aantal jaren dat de
vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt behoudens ingeval van automatische
hernieuwing, die kosteloos is.
Bij overgangsmaatregel bedoeld in punt 13 geldt een retributie overeenstemmend met de
looptijd, thans 30 jaar.

Onderafdeling III: Beëindiging van de concessie
Art. 17.

Art. 18.

Aan een concessie kan door het college vroegtijdig een einde worden gesteld
- hetzij ingeval van verwaarlozing
- hetzij op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen.
In het eerste geval wordt de procedure vermeld in art. 10 van het decreet van 16.01.2004 op
de begraafplaatsen en de lijkbezorging toegepast.
In het tweede geval zal kennis worden gegeven van de aanvraag door aanplakking
gedurende één jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats.
Het college beslist over de bezwaren, die schriftelijk en binnen de vermelde termijn worden
ingediend.
De retributie voor concessie is definitief verworven door het gemeentebestuur vanaf
goedkeuring van de aanvraag. Vroegtijdige beëindiging geeft geen aanleiding tot
terugbetaling van (een gedeelte van) de prijs.

Onderafdeling IV: Sluiting van een begraafplaats – terugneming van een perceel
Art. 19.

Ingeval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis
wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden kan de concessiehouder geen
aanspraak maken op enige vergoeding. Wel heeft hij recht op het kosteloos bekomen tot het
einde van de concessietermijn van een perceel of nis van gelijke afmetingen op dezelfde of
op een andere begraafplaats van de gemeente.
De kosten van overbrenging van het stoffelijk overschot of asurne en van het grafteken zijn
ten laste van de gemeente.

Hoofdstuk III: Begraving
Art. 20.
Art. 21.

De rouwenden kunnen bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig zijn.
Op verzoek kan in een niet-geconcedeerd graf 1 asurne of 1 niet-gecremeerd lichaam
begraven worden boven de stoffelijke resten die in een lijkkist of lijkwade rusten, mits tussen
de kist, lijkwade of asurne een laag grond van minimum 30 cm wordt aangebracht en de kuil
wordt afgedekt door een laag grond van ten minste 65 cm aarde.
Op verzoek kan in een niet-geconcedeerd urngraf 1 asurne worden bijbegraven mits de kuil
wordt afgedekt door een laag grond van ten minste 65 cm.
Op verzoek kan in een niet-geconcedeerde columbariums 1 asurn worden bijgezet naast de
eerste asurn.
In de gevallen bedoeld in dit artikel wordt bij ruiming met de ouderdom van de tweede
begraving of bijzetting geen rekening gehouden voor zover 10 jaar verstreken zijn vanaf dit
tweede overlijden.

Hoofdstuk IV: Percelen, grafmonumenten en –tekens
Onderafdeling I: Geconcedeerde gronden voor de begraving van lijken en asurnen
Art. 22.

Een perceel meet 120 x 200 cm.
Het grafmonument heeft volgende buitenafmeting: 100 x 200 cm en is maximaal 100 cm
hoog.

De grafsteen is vervaardigd uit natuursteen en moet ten laatste 1 jaar na de aanvang van de
concessie door toedoen van de concessiehouder of zijn erfgenamen worden geplaatst.
Volgende inscripties worden verplicht aangebracht door toedoen van de concessiehouder of
zijn erfgenamen: de naam, de voornaam, de geboorte- en overlijdensdatum van de aldaar
begraven personen.
Geen enkel sierstuk, versiering of aandenken mag de hoogte van 80 cm overschrijden.
De concessies worden toegekend in chronologische volgorde in een ononderbroken rij op de
gronden bestemd voor concessies. Vrijgekomen percelen worden in chronologische
volgorde her ingenomen voor nieuwe concessies.
In het geval de gemeenteraad overeenkomstig art. 3 de ouderdom bepaald heeft van de
niet-geconcedeerde graven die moeten verwijderd worden, bestaat de mogelijkheid voor de
nabestaanden om ter plekke een concessie aan te gaan, mits naleving van de procedure en
de modaliteiten voor concessie zoals bepaald in onderhavig reglement.
Dezelfde mogelijkheid bestaat ook voor de gewone graven die ingevolge ligging in een oud
perceel verplaatst zouden worden overeenkomstig art. 5 van het besluit van de
gemeenteraad van 30.06.2010.
Onderafdeling II: Geconcedeerde columbarium nissen
Art. 23.

Voor de bijzetting in het columbarium wordt gebruik gemaakt van de door het
gemeentebestuur ter beschikking gestelde gesloten nissen.
De afdekplaat, die bestaat uit natuursteen, is in de prijs van de retributie begrepen.
Op de afdekplaat worden door toedoen van de concessiehouder of zijn erfgenamen verplicht
de inscripties vermeld in art. 22 aangebracht.
Alleen een eenvoudige, kleine bloemenhouder, grootte ca. 15 cm mag door de
nabestaanden bevestigd worden aan de columbariums.
De toewijzing van de nissen verloopt in volgende orde, namelijk in een ononderbroken
curve, dit wil zeggen van onder naar boven en terugkerend van boven naar onder.
Vrijgekomen nissen worden in vermelde orde her ingenomen voor nieuwe concessies.

Onderafdeling III: Begraving in volle grond van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten
Art. 24.

Een perceel voor een overledene ouder dan 7 jaar meet 120 x 200 cm.
Het overeenstemmend grafmonument heeft volgende maximale buitenafmetingen: 80 x 180
cm en is maximaal 100 cm hoog.
Een perceel voor een overledene jonger dan 7 jaar meet 100 x 150 cm.
Het overeenstemmend grafmonument heeft volgende maximale buitenafmetingen: 80 x 150
cm en is maximaal 75 cm hoog.
De grafsteen is vervaardigd uit duurzaam materiaal; keitjes zijn toegestaan binnen een
omzoming door een plint.
Op de grafsteen of op een identificatieplaatje vervaardigd uit duurzaam materiaal worden
door toedoen van de belanghebbende de in art. 22 vermelde inscripties verplicht
aangebracht.
Het grafteken alsook de plaatsing ervan zijn ten laste van de aanvrager.
Naar aanleiding van een bijbegraving wordt de verwijdering en de herplaatsing van het
grafmonument uitgevoerd door toedoen en ten laste van de aanvrager.
Geen enkel sierstuk, versiering of aandenken mag de hoogte van 80 cm overschrijden.
De begravingen verlopen in chronologische volgorde in een ononderbroken rij op de
aangesneden percelen.

Onderafdeling IV: Begraving in volle grond van asurnen
Art. 25.

Een perceel meet 50 x 50 cm.
Het graf wordt afgedekt door een afdekplaat met volgende afmetingen: 50 x 50 x 5 cm.
De afdekplaat is vervaardigd uit zwart graniet; de ondertegel is vervaardigd uit blauwe
hardsteen met volgende afmetingen: 60 x 60 x 2,5 cm. De afdekplaat moet aan de bovenste
vier zijden licht afgeschuind worden; ze wordt door toedoen van de nabestaanden van de
overledene aangekocht bij een steenkapper naar keuze en door hen aangebracht.
Op de afdekplaat worden door de belanghebbende de inscripties vermeld in art. 22
aangebracht.

Geen enkel sierstuk, versiering of aandenken mag de hoogte van 20 cm overschrijden.
Tijdens de periode van Allerheiligen (25 oktober t.e.m. 30 november) geldt de vermelde
beperking op de hoogte van de sierstukken niet.
De begravingen verlopen in chronologische volgorde.
Onderafdeling V: Niet-geconcedeerde columbarium nissen
Art. 26.

Het gemeentebestuur stelt gesloten nissen ter beschikking in muurelementen die in kleur
verschillen van de geconcedeerde columbaria.
Eenzelfde nis kan dienen voor de bijzetting van hoogstens twee asurnen.
De afdekplaat bestaat uit natuursteen en wordt aan de prijs vastgesteld in het retributiereglement betrokken bij het gemeentebestuur.
Op de afdekplaat worden door de belanghebbende de inscripties vermeld in art. 22 verplicht
aangebracht.
Alleen een eenvoudige, kleine bloemenhouder, grootte ca. 15 cm mag door de
nabestaanden bevestigd worden aan de columbariums.
De toewijzing van de nissen verloopt in de volgende orde, namelijk in een ononderbroken
curve, dit wil zeggen van onder naar boven en terugkerend van boven naar onder.

Onderafdeling VI: Verstrooiing op de gemeentelijke strooiweide
Art. 27.
Art. 28.

Art. 29.

Art. 30.

Op elke gemeentelijke begraafplaats bevindt zich een zuil ter herdenking van de
overledenen van wie de assen op de betrokken strooiweide werden verstrooid.
De herdenkingsplaatjes kunnen alleen door het gemeentebestuur worden aangebracht.
De vorm van de plaatjes wordt vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen. Evenwel wordt deze vormgeving beperkt door volgende eisen:
- op het naamplaatje mag slechts de naam en voornaam zoals opgegeven door de
erven, en het geboorte- en overlijdensjaar vermeld worden
- andere gegevens, symbolen of foto’s worden niet toegelaten, uitgezonderd het teken
‘Belgische vlag’ voor oud-strijders
- de gegevens die op de plaatjes aangebracht worden, moeten eenvormig zijn voor alle
plaatjes. De plaatsing van een herdenkingsplaatje geeft aanleiding tot het betalen van
een door de gemeenteraad vastgestelde retributie. Oud-strijders of hun erven zijn niet
vrijgesteld.
De wens om met een naamplaatje op de zuil vermeld te worden na de asverstrooiing kan
door iedere inwoner schriftelijk gemeld worden op de dienst burgerzaken.
Aan de wens wordt ook gevolg gegeven wanneer de overledene dit testamentair vastgelegd
heeft. In de andere gevallen wordt rekening gehouden met de wens van de meest nabije
erfgenaam. Indien er meerdere erfgenamen van eenzelfde rang zijn, volstaat de aanvraag
van één van hen.
De aanvraag wordt schriftelijk gesteld op het modelformulier ter beschikking bij de dienst
burgerzaken.
De plaatsing kan niet gebeuren dan na daadwerkelijke verstrooiing en na betaling van de
verschuldigde retributie.
De plaatsing gebeurt in volgorde van ontvangst van de retributie. Er kunnen geen plaatsen
voorbehouden worden.
Het gemeentebestuur organiseert zelf de plaatsing, inscripties en het onderhoud van de
herdenkingsplaatjes.

Onderafdeling VII: Geconcedeerde asurngraven in volle grond
Art. 31.

Een perceel meet 50 x 50 cm.
Het graf wordt afgedekt door een afdekplaat met volgende afmetingen: 50 x 50 x 5 cm.
De afdekplaat is vervaardigd uit zwart graniet; de ondertegel is vervaardigd uit blauwe
hardsteen met volgende afmetingen: 60 x 60 x 2,5 cm. Ze moet ten laatste 1 jaar na de
aanvang van de concessie door toedoen van de concessiehouder of zijn erfgenamen
worden geplaatst.
Op de afdekplaat worden door toedoen van de concessiehouder of zijn erfgenamen de
inscripties die vermeld zijn in art. 22, verplicht aangebracht.
Geen sierstuk, versiering of aandenken mag de hoogte van 20 cm overschrijden.

Tijdens de periode van Allerheiligen (25 oktober t.e.m. 30 november) geldt de vermelde
beperking op de hoogte van de sierstukken niet.
De begravingen verlopen in chronologische volgorde op de aangesneden percelen.
Voor de gewone asurngraven die zijn in gebruik genomen vóór de inwerkingtreding van de
concessieregeling voor asurngraven, wordt gedurende 2 jaar de mogelijkheid geboden om
ter plekke een concessie aan te gaan, mits naleving van de procedure en de modaliteiten
voor concessie zoals bepaald in onderhavig reglement.
Deze concessie neemt een aanvang bij het eerste overlijden; de regels van bijbegraving zijn
van overeenkomstige toepassing.
Onderafdeling VIII: Sterrenweide
Art. 32.

Art. 33.

Art. 34.

Art. 35.

Op elke stedelijke begraafplaats bevindt zich een perceel voor de begraving (assen of
stoffelijk overschot), uitstrooiing van de assen en/of herdenking van foetussen – de
zogenaamde “sterrenweide”.
Enkel de uniforme herdenkingstekens die bij de stad worden betrokken, mogen op de
sterrenweide gelegd worden. De tekens zijn vervaardigd uit vergankelijk materiaal; er mag
een voornaam en een tekstje op geschreven worden door de naaste familie.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de concrete invulling van het
teken.
Op elke stedelijke begraafplaats bevindt zich een gedenkboom op of naast de sterrenweide.
Aan de boom mag een lint – in vergankelijk materiaal – bevestigd worden door de naaste
familie, desgewenst met een voornaam en een tekstje erop.
Toestemming tot het aanbrengen van een herdenkingsteken of –lint wordt door de
ambtenaar van de burgerlijke stand verleend; hij/zij bepaalt de plaats voor zoveel mogelijk in
overleg met de naaste familie. Er wordt een register van de sterrenweide bijgehouden bij de
dienst burgerlijke stand.
Wanneer het herdenkingsteken of het lint verweerd of beschadigd is – en uiterlijk 10 jaar na
de geboorte – wordt het door de stad verwijderd.
De naaste familie mag tot verwijdering overgaan naar believen, mits kennisgeving aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het is niet toegelaten de sterrenweide te betreden – behoudens voor het aanbrengen of
verwijderen van het herdenkingslint of –teken onder aanwezigheid van de ambtenaar van de
burgerlijke stand (of zijn afgevaardigde) – dan wel er enig voorwerp op te plaatsen.
Er wordt een verharding voorzien bij de sterrenweide; deze is enkel dienstig om er levende
bloemen op te leggen – andere voorwerpen zijn niet toegelaten.

Hoofdstuk V: Graven met lokaal historisch belang en graven van oud-strijders
Art. 36.

Art. 37.

Art. 38.

Art. 39.

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt welke graven van lokaal historisch
belang zijn.
De grafmonumenten op deze lijst worden gedurende 50 jaar bewaard. De termijn is
verlengbaar. Het onderhoud is ten laste van het gemeentebestuur.
De op de onderscheiden gemeentelijke begraafplaatsen opgerichte ereperken voor de oudstrijders van de oorlogen 1914-18 en 1940-45 of gelijkgestelden worden onderhouden door
het gemeentebestuur.
Wanneer deze graven de bij een ruimingsactie overeenkomstig art. 3 bepaalde ouderdom
hebben bereikt, vallen ze toe aan de gemeente, die ze verder bewaart omwille van historisch
belang. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de ligging en de inrichting van
de erevelden.
Op de begraafplaatsen evenwel waar er geen ereperken bestaan, ondergaan ze het lot van
hun statuut (concessie of gewoon graf); in dat geval wordt per begraafplaats een erezuil
opgericht met de namen. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de ligging en
de inrichting van de erezuilen.
Een graf op het ereveld is alleen bestemd voor de stoffelijke resten van de oud-strijder of
gelijkgestelde. Punt 21 is niet van toepassing op een ere graf.

Hoofdstuk VI: Slotbepaling

Art. 40.

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

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

