Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
I. Inleidende bepalingen
Artikel 1
De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor
 het begraven van een al dan niet gecremeerd stoffelijk overschot;
 het bijzetten van een al dan niet gecremeerd stoffelijk overschot in een grafkelder;
 het bijzetten van een gecremeerd stoffelijk overschot in een columbarium;
 het bijzetten van een gecremeerd stoffelijk overschot in een urnenveld;
 het uitstrooien van de as van een gecremeerd stoffelijk overschot;
Iedere overledene kan op basis van een vrije keuze van gelijk welke van de bovenstaande
mogelijkheden gebruik maken. Het desbetreffende retributiereglement en het desbetreffende
belastingsreglement bepalen tegen welke voorwaarden en tarieven van dit recht gebruik kan
worden gemaakt.
Artikel 2
§ 1. De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de weekdagen van 9.00 tot
16.30 uur en op zaterdagen van 9.00 tot 12 uur, uitgesloten op wettelijke feestdagen. In
gemotiveerde gevallen van overmacht is een teraardebestelling van stoffelijke overschotten
eveneens mogelijk op zaterdagen van 13.00 tot 16.30 uur. De burgemeester of zijn aangestelde
beoordeelt de ingeroepen overmacht.
Als wettelijke feestdagen worden beschouwd:
 Nieuwjaar (01/01)
 Tweede nieuwjaar (02/01)
 Paasmaandag
 Dag van de Arbeid (01/05)
 O.H. Hemelvaart
 Pinkstermaandag
 Feest van de Vlaamse Gemeenschap (11/07)
 Nationale feestdag (21/07)
 O.L.V. Hemelvaart (15/08)
 Allerheiligen (01/11)
 Allerzielen (02/11)
 Wapenstilstand (11/11)
 Kerstmis (25/12)
 Tweede Kerstmis (26/12)
Voor de plaats en het tijdstip van de teraardebestelling moeten de betrokkenen zich schikken naar
de beslissingen van de burgemeester of zijn aangestelde.
§ 2. Er mag op de begraafplaats niet meer dan één begrafenis plaatsvinden op hetzelfde tijdstip.
Indien er toch meer dan één begrafenis zou zijn, wordt de volgorde van aankomst op de
begraafplaats gerespecteerd.
§ 3. Het (her)aanbrengen en verwijderen van grafbekleding gebeurt op verantwoordelijkheid en
door toedoen van de concessiehouder of de nabestaanden. De werken worden uitgevoerd door een
deskundige aannemer of steenkapper en dit volgens de regels van de kunst.
Artikel 3

Onverminderd eventuele bijzondere bepalingen verbonden aan bepaalde rustplaatsen op de
begraafplaats en onverminderd de bepalingen hieromtrent in de algemene politieverordening van
Bredene, mag de beplanting de perceelgrenzen van de rustplaats waarvoor ze zijn aangeplant niet
overschrijden. Beplanting mag bovendien enkel worden aangebracht in de daartoe eventueel
specifiek voorziene zones per rustplaats. De beplantingen die in overtreding met dit artikel werden
geplaatst, zullen van ambtswege worden verwijderd.
Artikel 4
Onverminderd eventuele bijzondere bepalingen verbonden aan bepaalde rustplaatsen op de
begraafplaats en onverminderd de bepalingen hieromtrent in de algemene politieverordening van
Bredene gelden onderstaande algemene voorschriften.
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen worden geplaatst. Bij graven die zich in
een groenzone bevinden, mogen er geen vaste of losse materialen worden gelegd of gestrooid op de
eventuele voorliggende graszode (bv. keien, betegeling of houthaksel).
Daar waar mogelijk zullen nabestaanden worden verzocht om binnen een termijn van 14 dagen de
voorwerpen die in overtreding met dit artikel worden geplaatst te verwijderen. Indien de eigenaar
onbekend is of de nabestaanden geen tijdig gevolg geven aan het verzoek tot wegname, zullen de
voorwerpen van ambtswege worden verwijderd zonder dat de eigenaar hiervoor enig recht op
vergoeding of schadeloosstelling kan laten gelden. De verwijderde voorwerpen worden gedurende
een maand ter beschikking gesteld van de eigenaar.
Artikel 5
Na gelijk welke teraardebestelling van stoffelijke overschotten worden bloemkransen,
bloemstukken, ruikers en bloemen in kunststof van eender welke rustplaats verwijderd zodra die
niet meer fris zijn.
Artikel 6
Ten minste twintig dagen voor het plaatsen of het verbouwen van graftekens wordt hiervan in
tweevoud een tekening ingediend bij het gemeentebestuur. De werken kunnen enkel worden
uitgevoerd nadat het gemeentebestuur schriftelijk bevestigt dat de graftekens conform zijn met de
geldende normen.
Bij de ingediende tekening wordt ook een termijn gevoegd waarbinnen de voorziene werken zullen
worden uitgevoerd.
Onverminderd de bepalingen hieromtrent in de algemene politieverordening van Bredene dient men
zich voor de uitvoering van de werken te schikken naar de praktische afspraken die hieromtrent
worden gemaakt met het gemeentebestuur.
II. Algemene bepalingen in verband met niet-geconcedeerde rustplaatsen
Artikel 7
Wanneer niet-geconcedeerde rustplaatsen moeten worden ontruimd conform artikel 18 van het
decreet d.d. 16/01/2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zullen
belanghebbenden beschikken over een termijn van drie maanden om de graftekens weg te nemen,
te rekenen vanaf de datum dat de decretaal voorziene begravingstermijn vervalt. Na die termijn
van drie maanden worden de graftekens die niet zijn weggenomen ambtshalve verwijderd en
worden ze eigendom van het gemeentebestuur.
Artikel 8
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een asurne uit een niet-geconcedeerd perceel, een
niet-geconcedeerde nis in het columbarium of een niet-geconcedeerde urnenkelder in het urnenveld

moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen door de
overlevende echtgeno(o)te of samenlevende partner en alle bloedverwanten eerste graad.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring moet ten laatste voor het afronden van de procedure
tot ontruiming van een niet-geconcedeerde rustplaats worden ingediend.
De aanvraag vermeldt de plaats van bewaring van de asurne of de plaats waar de asurne zal worden
uitgestrooid.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan per asurne slechts eenmaal worden ingediend.
Wanneer de thuisbewaring ophoudt kan de as van de overledene worden uitgestrooid op de
strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats of kan de asurne terug worden bijgezet of begraven
worden in een geconcedeerde rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats.
Het desbetreffende retributiereglement en het desbetreffende belastingsreglement bepalen tegen
welke tarieven van het recht op retroactieve thuisbewaring en bijzetting gebruik kan worden
gemaakt.
III. Algemene bepalingen in verband met geconcedeerde rustplaatsen
Artikel 9
Zolang de omvang van de begraafplaats dit mogelijk maakt worden concessies verleend.
hebben betrekking op:
 ofwel een perceel grond;
 ofwel een grafkelder;
 ofwel een nis in het columbarium;
 ofwel een urnenkelder in het urnenveld.

Deze

De concessies worden enkel verleend op de plaatsen daarvoor aangewezen op de begraafplaatsen
volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen. In geen geval zal er een concessie worden
verleend op de plaats bestemd voor de niet-geconcedeerde gronden en niet-geconcedeerde
rustplaatsen in het urnenveld.
Artikel 10
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessie te verlenen
conform de modaliteiten en tarieven van het desbetreffende retributiereglement en van het
desbetreffende belastingsreglement.
De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. De
aanvraag vermeldt de identiteit van de aanvrager, de concessiehouder (zo die afwijkt van de
identiteit van de aanvrager) en de rechthebbenden van de concessie, zoals bedoeld in artikel 13.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te beëindigen bij
toepassing van een procedure van verwaarlozing en bij beëindiging op verzoek conform artikel 15.
Artikel 11
Er worden geen concessies verleend voorafgaand aan het overlijden.
in afwijking van het vorig lid kan er bij een overlijden evenwel op uitdrukkelijk verzoek meteen een
concessie worden verleend voor maximum twee naast elkaar liggende grafkelders of maximum twee
naast elkaar staande nissen in het columbarium.
Artikel 12

Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een
verkoop in. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die
waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn onoverdraagbaar door de concessiehouder.
Artikel 13
Tenzij de concessieaanvraag uitdrukkelijk wordt ingediend ten behoeve van een derde en diens
familie, wordt de persoon die de concessie aanvraagt de concessiehouder genoemd. Indien de
aanvrager verschilt van de concessiehouder wordt dit uitdrukkelijk op de concessieaanvraag
vermeldt en wordt de concessiehouder nominatief vermeld. De personen die worden aangeduid door
de concessiehouder om na overlijden in de concessie te worden begraven of bijgezet zijn de
rechthebbenden van de concessie.
Indien alle rechthebbenden van een bepaalde concessie reeds zijn overleden en
 er nog niemand nominatief werd aangeduid voor een nog beschikbare plaats, is het toegestaan
om hier een andere persoon te begraven of bij te zetten indien:
 deze persoon hiervoor wordt aangeduid door de concessiehouder;
 deze persoon hiervoor wordt aangeduid door de bloed- en aanverwanten van de eerste
graad van de concessiehouder, indien de concessiehouder reeds is overleden;
 deze persoon hiervoor wordt aangeduid door de bloed- en aanverwanten van de tweede
graad van de concessiehouder, indien zowel de concessiehouder als diens bloed- en
aanverwanten van de eerste graad reeds zijn overleden;
 er voor alle plaatsen nominatief een persoon is aangeduid, is het toegestaan om in een
grafkelder één, respectievelijk twee boventallige asurnen of kleine kisten bij te plaatsen van
bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.
 Bij bijzetting van een bloed- of aanverwant van de eerste graad moeten de overige bloeden aanverwanten van de eerste graad zich daarmee schriftelijk akkoord verklaren.
 Bij bijzetting van een bloed- of aanverwant van de tweede graad moeten de overige bloeden aanverwanten van de eerste en van de tweede graad zich daarmee schriftelijk akkoord
verklaren.
Artikel 14
Wanneer een concessie om welke reden ook een einde neemt zullen belanghebbenden beschikken
over een termijn van drie maanden om de graftekens en de nog bestaande ondergrondse
constructies weg te nemen, te rekenen vanaf de einddatum van de concessie. Na die termijn van
drie maanden worden de graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies die niet zijn
weggenomen ambtshalve verwijderd en worden ze eigendom van het gemeentebestuur.
Artikel 15
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.
Vooraleer het college van burgemeester en schepenen tot beëindiging overgaat zal de vraag tot
beëindiging gedurende zes maanden worden aangeplakt 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.
Artikel 16
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een of meerdere asurnen uit een geconcedeerde nis
in het columbarium of een geconcedeerde urnenkelder in het urnenveld moet schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen door de overlevende echtgeno(o)te of
samenlevende partner en alle bloedverwanten eerste graad.

De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring moet ten laatste voor de einddatum van de concessie
worden ingediend of desgevallend voor het afronden van de procedure tot hernieuwing van de
geconcedeerde rustplaats.
De aanvraag vermeldt de plaats van bewaring van de asurne of de plaats waar de asurne zal worden
uitgestrooid.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan per asurne slechts eenmaal worden ingediend.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring wordt gedurende een periode van zes maanden
aangekondigd aan de betrokken nis of aan de betrokken urnenkelder.
De geconcedeerde nis of de geconcedeerde urnenkelder wordt gedurende een bewaringstermijn van
twee jaar bewaard. Deze bewaringstermijn van twee jaar heeft geen invloed op de oorspronkelijk
toegekende concessietermijn, met name:
 Deze bewaringstermijn van twee jaar heeft niet tot gevolg dat de concessietermijn ambtshalve
zou worden verlengd indien de bewaringstermijn de resterende concessietermijn zou
overschrijden.
 Deze bewaringstermijn van twee jaar heeft niet tot gevolg dat de concessietermijn automatisch
wordt ingekort tot en met de einddatum van de bewaringstermijn. Zoals decretaal voorzien
wordt de concessie wel ambtshalve opgeheven indien de asurne niet voor het einde van de
bewaringstermijn wordt teruggebracht naar de begraafplaats.
Wanneer de thuisbewaring na de bewaringstermijn van twee jaar ophoudt kan de as van de
overledene worden uitgestrooid op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats of kan de
asurne terug worden bijgezet of begraven worden in een nieuwe geconcedeerde rustplaats op de
gemeentelijke begraafplaats.
Het desbetreffende retributiereglement en het desbetreffende belastingsreglement bepalen tegen
welke tarieven van het recht op retroactieve thuisbewaring en bijzetting gebruik kan worden
gemaakt.
Artikel 17
Bij beëindiging van de concessie door toedoen van de concessiehouder, diens erfgenamen of iedere
belanghebbende (hetzij beëindiging op eigen verzoek, hetzij ambtshalve beëindiging als gevolg van
verwaarlozing, hetzij ambtshalve beëindiging als gevolg van een retroactieve thuisbewaring van een
asurne) kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch gedeeltelijk worden teruggevorderd.
IV. Aanvragen en hernieuwen van een concessie
Artikel 18
Concessies worden enkel verleend en hernieuwd op uitdrukkelijke vraag van een belanghebbende en
dit volgens de decretaal voorziene procedures en met inachtneming van de voorwaarden bepaald
door de hogere wetgeving of de gemeentelijke reglementen terzake.
Concessies worden verleend voor de duur van 25 jaar.
De duur van het nieuwe concessiecontract neemt een aanvang op de datum dat de
concessieaanvraag werd ingediend, onder opschortende voorwaarde dat de concessie effectief
wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 19
Hernieuwingen van concessies, zonder bijzetting, worden verleend voor 25 jaar en dit aansluitend
op de einddatum van de lopende concessie.
Hernieuwingen van concessies, na bijzetting, worden verleend voor 25 jaar en dit met ingang van
het jaar van bijzetting. Voor deze hernieuwingen wordt een gedeeltelijk tarief aangerekend, zoals

vastgesteld in het belastingreglement op de op de lijkbezorging en op het verlenen van concessies
op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Indien bij het hernieuwen van een concessiecontract de aanvraag tot hernieuwing wordt gedaan na
de vervaldag van de oorspronkelijke concessie, en voor zover het graf nog niet werd verwijderd,
neemt het hernieuwde concessiecontract in voorkomend geval met terugwerkende kracht een
aanvang daags na de vervaldag van de oorspronkelijke concessie. Opschortende voorwaarde is
hierbij dat de hernieuwing van de concessie effectief wordt verleend door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 20
Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de belasting:
1. bij de financieel beheerder gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag;
2. definitief door het gemeentebestuur verworven indien een concessie wordt verleend of
hernieuwd.
V. Rechten en plichten bij overmacht door openbaar belang of sluiting van de begraafplaats
Artikel 21
Indien een geconcedeerd perceel of een geconcedeerde nis wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden door het gemeentebestuur moet worden teruggenomen, hebben de
concessiehouders recht op het bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte of een nis van
dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente. De kosten van
overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel een vervangende
grafkelder of urnenkelder, zijn ten laste van de gemeente.
Artikel 22
§ 1. In geval van sluiting van de begraafplaats en/of wijziging van de bestemming van de
begraafplaats kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben
wel het recht op een kosteloos ter beschikking gestelde grafruimte of nis van dezelfde oppervlakte
op een andere gemeentelijke begraafplaats. De kosten voor het rechtstreeks overbrengen van de
stoffelijke overschotten tussen de gesloten en de nieuwe begraafplaats zijn ten laste van het
gemeentebestuur. De kosten voor het overbrengen van de grafmonumenten, evenals de
desgevallende kosten om deze grafmonumenten qua afmetingen, materialen of uitstraling aan te
passen conform de bepalingen die hierover gelden op de andere gemeentelijke begraafplaats zijn
ten laste van de aanvrager.
Het recht op het kosteloos bekomen van een nieuwe grafruimte of nis is afhankelijk van het
indienen van een aanvraag door enige belanghebbende.
Bij overbrenging van het stoffelijk overschot naar een andere gemeentelijke begraafplaats wordt de
lopende concessie op de gesloten begraafplaats ambtshalve opgeheven en wordt –in afwijking van
artikel 18- een nieuwe concessie op de andere begraafplaats toegekend voor de duur dat de
concessie op de oude begraafplaats nog liep.
§ 2. Als alternatief voor het in § 1. genoemde recht op een kosteloos ter beschikking gestelde
grafruimte of nis van dezelfde oppervlakte op een andere gemeentelijke begraafplaats, kan de
aanvrager ook kiezen voor een kosteloos ter beschikking gestelde geconcedeerde urnenkelder in het
urnenveld. De rechten en plichten hieraan verbonden zijn dezelfde als in § 1., met uitzondering van
de regeling inzake het overbrengen van stoffelijke overschotten. Indien het stoffelijke overschotten
betreft die nog niet zijn gecremeerd, zijn de kosten voor het overbrengen van stoffelijke
overschotten tussen de gesloten en de nieuwe begraafplaats ten laste van de aanvrager.
VI. Bijzondere bepalingen inzake het gebruik van percelen, het plaatsen van grafmonumenten
en het aanbrengen van beplantingen
A. Overzicht van de percelen waarvoor bijzondere bepalingen gelden

Artikel 23
§ 1. Voor onderstaande percelen gelden bijzondere bepalingen:
1) Niet-geconcedeerde percelen voor begravingen in volle grond:
a)
niet-geconcedeerde percelen voor begravingen in volle grond in de zone I van de
begraafplaats Priorij
b)
niet-geconcedeerde percelen voor begravingen in volle grond in zone N van de
begraafplaats Priorij
2) Geconcedeerde percelen voor begravingen in volle grond in de zones L en M van de
begraafplaats Priorij
3) Geconcedeerde percelen voor begravingen in een grafkelder:
a)
geconcedeerde percelen voor begravingen in een grafkelder in de zones A, B, C, E, F en G
van de begraafplaats Priorij
b)
geconcedeerde percelen voor begravingen in een grafkelder in de zone K van de
begraafplaats Priorij
4) Nissen in het columbarium
a)
niet-geconcedeerde nissen in het columbarium van de begraafplaats Priorij (nietgeconcedeerde nissen in de zones Q en R van de begraafplaats Priorij)
b)
geconcedeerde nissen in het columbarium van de begraafplaats Priorij (alle nissen in de
zone H van de begraafplaats Priorij, geconcedeerde nissen in de zones Q en R van de
begraafplaats Priorij)
5) Urnenveld
a)
niet-geconcedeerde begraafplaatsen voor asurnen in de zone P van de begraafplaats
Priorij
b)
geconcedeerde urnenkelders in de zone D van de begraafplaats Priorij
6) Strooiweide van de begraafplaats Priorij (zones S1 en S2)
7) Percelen bestemd voor begravingen in volle grond van kinderen van minder dan 7 jaar in de
zone O van de begraafplaats Priorij
8) Herdenkingszuilen en herdenkingsmonumenten
§ 2. Aan de bijzondere bepalingen inzake het plaatsen van grafmonumenten dient binnen een
termijn van zes maanden na de teraardebestelling te worden voldaan.
§ 3. Het aantal personen dat kan worden begraven of bijgezet in een perceel bedoeld voor
meerdere personen is steeds onder voorbehoud dat dit ook materieel mogelijk is. Indien er kisten
of urnen worden begraven of bijgeplaatst die materieel belemmeren dat het maximaal aantal
personen per perceel kan worden gebruikt, kunnen de nabestaanden op dit vlak geen recht op
vergoeding, schadeloosstelling of andere compensatie laten gelden ten aanzien van het
gemeentebestuur. Nabestaanden dienen zich vooraf bij het gemeentebestuur te informeren over de
aangewezen of toegelaten afmetingen van grafkisten en asurnen.
B. Niet-geconcedeerde percelen voor begravingen in volle grond
Artikel 24
De niet-geconcedeerde percelen in de zone I van de begraafplaats Priorij zijn bestemd voor het
begraven in volle grond van één persoon.
Het aanbrengen van graftekens op deze percelen is verplicht en dient aan volgende voorwaarden te
voldoen:






Lengte: 180 cm
Breedte: 80 cm
Maximum hoogte: 70 cm
Kopstuk: De afmetingen van het kopstuk vallen binnen de maximale grenzen van 80 cm breedte
en 70 cm hoogte en dit gemeten vanaf de dekstenen of omkadering van de beplantingszone. Het
kopstuk wordt uitgevoerd op een maximale dikte van 10 cm.






Deksteen: Volgens de keuze van de nabestaanden van de overledene mag de deksteen ofwel
bestaan uit een volle plaat ofwel uit een omkadering van de beplantingszone. Bij aanwending
van een deksteen wordt deze uitgevoerd op een maximale dikte van 10 cm.
Materiaal: De zichtbare zijden van het kopstuk en de deksteen worden uitgevoerd in duurzame
materialen (blauwsteen, marmer, cortenstaal, gepolijst beton, stevig glas,…) en dit op een
minimale dikte van ± 2 cm. Indien nodig worden de zichtbare zijden van het kopstuk en de
deksteen oordeelkundig op beton gelijmd in functie van de gewenste of opgelegde definitieve
dimensies van de stenen.
Bloembak: Aan de voet van het grafteken mag een bloembak worden geplaatst. Indien een
bloembak wordt geplaatst moet deze een gelijke breedte te hebben als het grafteken en
dezelfde hoogte en diepte te hebben als de reeds geplaatste bloembakken in dezelfde rij. Er
dient vooraf een stabiliserende ondergrond te worden aangebracht als fundament waarop de
bloembak wordt geplaatst. Indien er nog geen bloembakken in dezelfde rij zijn aangebracht
heeft de bloembak een hoogte van 15 cm en een diepte van 30 cm gemeten vanaf het
grafteken.

Artikel 25
De niet-geconcedeerde percelen in zone N van de begraafplaats Priorij zijn bestemd voor het
begraven in volle grond van één persoon. In deze zone zijn geprefabriceerde graven voorzien.
Het aanbrengen van graftekens op deze percelen is facultatief. Indien een grafteken wordt
aangebracht betreft dit een uniforme herdenkingssteen die aan volgende voorwaarden voldoet:








Herdenkingssteen: Op het graf mag een herdenkingssteen worden aangebracht met een
uniforme dimensie van 43 x 43 cm en een uniforme dikte van 5 cm. De aard, de opbouw,
alsmede het aanbrengen van tekst en foto’s op de herdenkingsstenen gebeurt op basis van een
door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld model.
Locatie van de herdenkingssteen: De herdenkingssteen wordt plat op het graf aangebracht. De
herdenkingssteen ligt in de breedte gezien centraal op het graf en ligt in de lengte gezien in één
vloeiende lijn met de herdenkingsstenen in dezelfde rij. Indien er nog geen herdenkingsstenen
in dezelfde rij zijn aangebracht wordt de herdenkingssteen gelegd op een afstand van 50 cm van
de perceelgrens van het graf, te meten vanaf het hoofdeinde.
Materiaal: De herdenkingssteen dient in hardsteen te worden uitgevoerd.
Beplanting: Aan de voet van het graf mag in een daartoe voorziene strook van ± 30 cm
beplanting worden geplaatst. De beplanting mag niet bestaan uit doorlevende planten of
struiken, maar enkel uit lage eenjarige planten of bloemen. De beplantingen die in overtreding
met dit artikel werden geplaatst, zullen van ambtswege worden verwijderd.

C. Geconcedeerde percelen voor begravingen in volle grond
Artikel 26
De geconcedeerde percelen in de zones L en M van de begraafplaats Priorij zijn bestemd voor het
begraven in volle grond van twee personen (volwassenen of kinderen boven de 7 jaar).
De graftekens op deze percelen zijn verplicht aan te brengen en dienen aan volgende voorwaarden
te voldoen:








Lengte: 180 cm
Breedte: 90 cm
Maximum hoogte: 70 cm
Funderingsbalken grafmonument: Het aanleggen van funderingsbalken waarop het
grafmonument rust is verplicht in deze percelen.
Kopstuk: De afmetingen van het kopstuk vallen binnen de maximale grenzen van 90 cm breedte
en 70 cm hoogte en dit gemeten vanaf de dekstenen of omkadering van de beplantingszone. Het
kopstuk wordt uitgevoerd op een dikte van 10 cm.
Deksteen: idem voorwaarden artikel 24




Materiaal: idem voorwaarden artikel 24
Bloembak: idem voorwaarden artikel 24

D. Geconcedeerde percelen bestemd voor het begraven in grafkelder
Artikel 27
In de percelen voorzien voor het begraven in een grafkelder plaatst het gemeentebestuur zelf de
grafkelders, waarna deze in concessie worden gegeven.
Elke grafkelder is voorzien voor de begraving van twee niet-gecremeerde lichamen. Artikel 13 regelt
de gevallen waarin tot boventallige bijzetting kan worden overgegaan.
Artikel 28
De geconcedeerde percelen in de zones A, B, C, E, F en G van de begraafplaats Priorij zijn bestemd
voor het begraven in een grafkelder van de niet-gecremeerde lichamen van twee personen.
De graftekens op deze percelen zijn verplicht aan te brengen en dienen aan volgende voorwaarden
te voldoen:











Lengte, breedte en hoogte van het grafteken worden bepaald door de afmetingen van het
gewelf van de grafkelder.
Kopstuk: Het kopstuk is verplicht aan te brengen. Het is rechthoekig van vorm en 90 cm breed,
30 cm hoog en 10 cm dik.
Deksteen: De deksteen moet 10 cm dik zijn en dient in dezelfde hellingsgraad te worden
geplaatst als het gewelf van de grafkelder. De deksteen heeft dezelfde lengte als de reeds
geplaatste dekstenen in dezelfde rij. Indien er nog geen dekstenen in dezelfde rij zijn
aangebracht heeft de deksteen een lengte van 257 cm.
Voorzijde: De volledige voorzijde van de grafkelder wordt eveneens bekleed met een steen. De
dikte van de steen is zodanig dat de bekleding aan de voorzijde één vloeiende lijn vormt met de
bekleding aan de voorzijde van de grafkelders in dezelfde rij. Indien er nog geen bekleding aan
de voorzijde is aangebracht in dezelfde rij heeft de steen aan de voorzijde een dikte van 5 cm.
Materiaal: Voor de volledige bekleding van de grafkelder (inclusief kopstuk en desgevallend de
zijwanden van hoekkelders) wordt hetzelfde materiaal gebruikt. De bekleding wordt uitgevoerd
in blauwsteen of marmer van ± 2 cm dikte die oordeelkundig op beton worden gelijmd in functie
van de opgelegde dimensies van de stenen.
Bloembak: Het aanbrengen van een bloembak op deze percelen is verplicht. De bloembak moet
worden uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de grafbekleding. De bloembak heeft een gelijke
breedte als het grafteken en dezelfde hoogte en diepte als de reeds geplaatste bloembakken in
dezelfde rij. Er dient vooraf een stabiliserende ondergrond te worden aangebracht als
fundament waarop de bloembak wordt geplaatst. Indien er nog geen bloembakken in dezelfde
rij zijn aangebracht heeft de bloembak een hoogte van 25 cm en een diepte van 30 cm gemeten
vanaf het grafteken.

Artikel 29
De geconcedeerde percelen in de zone K van de begraafplaats Priorij zijn bestemd voor het
begraven in een grafkelder van de niet-gecremeerde lichamen van twee personen.
De graftekens op deze percelen zijn verplicht aan te brengen en dienen aan volgende voorwaarden
te voldoen:





Herdenkingssteen: Op het graf wordt een vierkanten herdenkingssteen aangebracht die de
toegang tot de grafkelder volledig bedekt en een uniforme dikte heeft van 2 cm.
Locatie van de herdenkingssteen: De herdenkingssteen wordt bovenop de talud bevestigd en dit
ter hoogte van de grafkelderopening.
Materiaal: De herdenkingssteen dient in hardsteen te worden uitgevoerd.





Beplanting: Onmiddellijk aan de voet van de talud waarin de grafkelder zich bevindt mag
beplanting worden geplaatst in een daartoe voorziene strook van ± 40 cm. De beplanting mag
niet bestaan uit doorlevende planten of struiken, maar enkel uit lage eenjarige planten of
bloemen. De beplantingen die in overtreding met dit artikel werden geplaatst, zullen van
ambtswege worden verwijderd.
Bijzondere bepalingen: Rondom het graf en in de talud mogen geen objecten of beplanting
worden aangebracht. Aan de herdenkingssteen mogen geen constructies worden bevestigd. De
objecten, constructies en beplantingen die in overtreding met dit artikel werden geplaatst,
zullen van ambtswege worden verwijderd.

E. Columbarium
Artikel 30
Niet-geconcedeerde nissen in het columbarium zijn bestemd voor de bijzetting van één gecremeerd
lichaam. Geconcedeerde nissen in het columbarium zijn bestemd voor de bijzetting van twee
gecremeerde lichamen.
Het columbarium bevat enkel gesloten nissen.
Artikel 31
Wanneer een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as worden
uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.
Artikel 32
Het aanbrengen van een sluitsteen op een niet-geconcedeerde of op een geconcedeerde nis in het
columbarium is verplicht. De sluitstenen worden geleverd door het gemeentebestuur. De aard, de
opbouw, alsmede het aanbrengen van tekst en foto’s op de sluitstenen gebeurt op basis van een
door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld model.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is het niet toegelaten om op of aan de nissen van het
columbarium op eigen initiatief bloemen, foto’s, sierstukken, constructies of andere versierselen te
plaatsen of te hangen.
Artikel 33
In de zones Q en R van de begraafplaats Priorij is beplanting toegelaten in de daartoe voorziene
strook onmiddellijk voor de nissen.
Artikel 34
In de zone H van de begraafplaats Priorij is geen beplanting toegelaten. Op de sluitsteen van de
nissen is wel een uniform door het college van burgemeester en schepenen opgelegde vaas
toegelaten waarin planten kunnen worden aangebracht. Deze uniforme vaas wordt door een
deskundige aannemer of steenkapper op de sluitsteen aangebracht.
Op de verharding onmiddellijk voor de nis mogen losstaande bloempotten worden geplaatst op
voorwaarde dat dit gebeurt in beperkte mate en zonder dat ze het zicht op de nissen belemmeren.
F. Perceel bestemd voor de begraving van asurnen in het urnenveld
Artikel 35
De niet-geconcedeerde begraafplaatsen voor asurnen in de zone P van de begraafplaats Priorij zijn
bestemd voor het begraven in volle grond van één asurne.
Het aanbrengen van een uniforme herdenkingssteen op dit perceel is verplicht. De
herdenkingsstenen worden geleverd door het gemeentebestuur. De aard, de opbouw, alsmede het

aanbrengen van tekst en foto’s op de herdenkingsstenen gebeurt op basis van een door het college
van burgemeester en schepenen vastgesteld model.




Locatie van de herdenkingssteen: De herdenkingssteen wordt plat op de ingang van het graf
aangebracht. De herdenkingssteen ligt in één vloeiende lijn met de herdenkingsstenen in
dezelfde rij.
Beplanting: Onmiddellijk naast het urnenveld mag beplanting worden geplaatst in een daartoe
voorziene strook van ± 30 cm. De beplanting mag niet bestaan uit doorlevende planten of
struiken, maar enkel uit lage eenjarige planten of bloemen. De beplantingen die in overtreding
met dit artikel werden geplaatst, zullen van ambtswege worden verwijderd.

Artikel 36
De geconcedeerde urnenkelders in de zone D van de begraafplaats Priorij zijn bestemd voor het
begraven van vier asurnen.
Het aanbrengen van een uniforme herdenkingssteen op dit perceel is verplicht. De
herdenkingsstenen worden geleverd door het gemeentebestuur. De aard, de opbouw, alsmede het
aanbrengen van tekst en foto’s op de herdenkingsstenen gebeurt op basis van een door het college
van burgemeester en schepenen vastgesteld model.




Locatie van de herdenkingssteen: De herdenkingssteen wordt bovenop de talud bevestigd en dit
op het deksel van de urnenkelderopening.
Beplanting: Onmiddellijk aan de voet van de talud waarin de urnenkelder zich bevindt mag
beplanting worden geplaatst. De beplanting mag niet bestaan uit doorlevende planten of
struiken, maar enkel uit lage eenjarige planten of bloemen. De beplantingen die in overtreding
met dit artikel werden geplaatst, zullen van ambtswege worden verwijderd.

G. Strooiweide
Artikel 37
Het aanbrengen van graftekens op de strooiweide van de begraafplaats Priorij is facultatief, maar
staat enkel open ter herdenking van personen waarvan de gecremeerde stoffelijke overschotten op
de strooiweide werden uitgestrooid. Indien een grafteken wordt aangebracht betreft dit een
uniform naamplaatje dat wordt geleverd en aangebracht door het gemeentebestuur. Dit
naamplaatje wordt gedurende tien jaar naast de strooiweide behouden, waarna het wordt
afgenomen en met de nabestaanden wordt meegegeven.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is het niet toegelaten om op of in de omgeving van de
strooiweide op eigen initiatief bloemen, foto’s, sierstukken, constructies of andere versierselen te
plaatsen of te hangen.
In de daartoe voorziene strook naast de strooiweide mag beplanting worden aangebracht ter
herdenking van personen waarvan de gecremeerde stoffelijke overschotten op de strooiweide
werden uitgestrooid. De beplanting mag niet bestaan uit doorlevende planten of struiken, maar
enkel uit lage eenjarige planten of bloemen. De beplantingen die in overtreding met dit artikel
werden geplaatst, zullen van ambtswege worden verwijderd.
H. Percelen bestemd voor begravingen in volle grond van kinderen van minder dan 7 jaar, al
dan niet geconcedeerd
Artikel 38
De zone O van de begraafplaats Priorij is voorbehouden voor de begraving van kinderen van minder
dan 7 jaar.
H. Herdenkingszuilen en herdenkingsmonumenten

Artikel 39
Op de daartoe aangewezen algemene herdenkingszuilen of herdenkingsmonumenten op de
begraafplaats Priorij kan door iedere belanghebbende worden gevraagd dat een uniform
naamplaatje wordt aangebracht. Dit uniform naamplaatje wordt geleverd en aangebracht door het
gemeentebestuur en blijft hangen tot zolang de fysieke toestand van het naamplaatje dit op een
respectvolle manier mogelijk laat.
VII. Slotbepalingen
Artikel 40
Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het college van
burgemeester en schepenen.

