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Afwezig :
Verontschuldigd :
Agendapunt: Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging - goedkeuring.
Raadslid Bercy Slegers dient met betrekking tot agendapunt 2 de twee volgende amendementen in :
Amendement 1 :
Artikel 17 :
Hiertoe wordt een plaats aangeduid op de begraafplaats, de sterretjesweide genaamd. Hier kan elk
doodgeboren kind begraven of gecremeerd worden.
Het is verboden om de strooizone van de sterretjesweide te betreden, behoudens de gemachtigde die
de asverstrooiing uitvoert.
Het is verboden enige vorm van versiering neer te leggen op de weide. Het neerleggen van bloemen
is toegestaan in de daartoe voorziene zone.
Er is mogelijkheid om een gedenkplaatje aan te vragen, dit plaatje wordt geplaatst op de gedichtenzuil
of de daartoe aangeduide plaats bij de sterretjesweide.
Dit amendement bekomt 9 ja-stemmen en 16 neen-stemmen.
Ja :
Raadsleden Hendrik Ingelbeen, Filiep Vandecandelaere, Bercy Slegers, Yves Obin, Ann Ramon, Bart
Pynket, Jean-Pierre Depuydt, An Ghesquiere en Tom Durnez
Neen :
Burgemeester Youro Casier
Schepenen Belinda Beauprez, Bert Verhaeghe, Alexander Vantomme, Geert Bossuyt, Philippe Deleu
en Sonny Ghesquière
Raadsleden Dominique Marecaux, Cindy Vienne, Etienne Pillaert, Johan Deneut, Ann Degroote
(voorzitter), Nino D’Hellem, Virginie Vandemoortele-Terrier, Angelo Demuynck en Emmerson Dury
Dit voorstel wordt bijgevolg verworpen.
Amendement 2 :
Artikel 85:

Ook het achterlaten van vuil is verboden en strafbaar. Alle afval moet in de daartoe voorziene
afvalbakken gedeponeerd worden.
Dit voorstel wordt unaniem aanvaard.
Het artikel wordt dan ook opgenomen in het
politiereglement.
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 12 april 2016 heeft de gemeenteraad het gecoördineerd algemeen politiereglement ingetrokken en
werd er een nieuw reglement vastgesteld.
Titel 8 – Kerkhoven, lijkenvervoer, begravingen en ontgravingen – uit het vroegere politiereglement,
bleef evenwel behouden.
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om een vernieuwd afzonderlijk politiereglement op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging goed te keuren.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
Het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004;
Het besluit van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en
crematoria van 14 mei 2004;
Artikel 43 § 2, 2° van het gemeentedecreet : De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college
van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd : het vaststellen van gemeentelijke
reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de overtreding van die
reglementen.
Artikel 186 van het gemeentedecreet : De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het
college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde
bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief die het onderwerp van het reglement of de
verordening vermeldt, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd
aangenomen en, in voorkomend geval, de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd
aangenomen en, in voorkomend geval, de beslissing van de toezichthoudende overheid. De
aanplakbrief wordt opgehangen op een aanplakbord van het gemeentehuis en blijft minstens twintig
dagen aangeplakt. De reglementen en verordeningen kunnen worden bekend gemaakt zodra de
beslissing is genomen. De aanplakbrief vermeldt de plaats of plaatsen waar de tekst van het
reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek.
Artikel 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet : De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten
behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de
veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
BESLUIT, met xx ja-stemmen, xx neen-stemmen en xx onthoudingen :
De gemeenteraad keurt het volgende politiereglement op de begraafplaatsen den lijkbezorging goed :
POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING
A. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1

De begravingen, asverstrooiingen en bijzettingen in columbaria en urnenvelden, hebben plaats op één
van de gemeentelijke begraafplaatsen, namelijk :
- Komenstraat te Wervik
- Hansbekestraat te Wervik
- Kerkhofstraat te Geluwe
- Achter de kerk van de wijk Kruiseke
Artikel 2
Mogen worden begraven, hun as verstrooid of bijgezet in het columbarium en urnenveld op de
begraafplaats aan de Komenstraat en Hansbekestraat te Wervik, begraafplaats Kruiseke of
begraafplaats Geluwe :
1°
de personen die overleden zijn te Wervik;
2°
de personen elders overleden, doch op voormeld grondgebied hun gewone verblijfplaats
hadden;
3°
de personen die het recht hebben er in een vergunning begraven te worden of bijgezet in het
columbarium of urnenveld.
Artikel 3
De begraving of bijzetting van personen ingeschreven in de bevolkingsregisters van Wervik, het
vreemdelingen- of wachtregister van Wervik is kosteloos. Dit geldt eveneens voor de verstrooiing van
de as.
Voor de begraving, bijzetting of asverstrooiing van personen niet-ingeschreven in het
bevolkingsregister van Wervik, het vreemdelingen- of wachtregister van Wervik of voor het verlenen
van een concessie worden de tarieven vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement.
Artikel 4
Wanneer nieuwe ruimten aangelegd worden, bestemd voor begraving, asverstrooiing of oprichting van
columbaria en urnenvelden, bepaalt de gemeenteraad de datum waarop niet meer begraven,
gestrooid of bijgezet mag worden op de oude begraafplaatsen.
Een afschrift van deze beslissing wordt tot de definitieve ontruiming van de begraafplaats aan de
ingang ervan uitgehangen.
De oude begraafplaatsen worden in de staat gelaten waarin zij zich bevinden. Gedurende minstens
tien jaar mag er geen gebruik van gemaakt worden.
Na verloop van de in het voorgaande lid bepaalde tijd of ten minste tien jaar na de laatste begraving,
waarbij de inschrijving in het begrafenisregister als bewijs geldt, kan de gemeenteraad beslissen een
andere bestemming te geven aan de oude begraafplaatsen.
B. AANGIFTE OVERLIJDEN, LIJKENVERVOER, BEGRAVINGEN
Artikel 5
Elk overlijden in de stad moet binnen de 24 uren aangegeven worden aan de Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand, uitgezonderd wanneer het overlijden plaats vindt de vrijdag of zaterdag en men in
de onmogelijkheid is aangifte te doen gezien de sluiting van de burelen tot aangifte.

Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de stad. Dit
overeenkomstig de artikelen 78, 80 en 84 van het Burgerlijk Wetboek.
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een
getuigschrift, afgeleverd door de behandelende geneesheer of een geneesheer hiertoe aangesteld
door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De aangevers regelen met het stadsbestuur de formaliteiten betreffende de begraving, asverstrooiing
of bijzetting een columbarium of urnenveld. Bij ontstentenis daarvan wordt door het stadsbestuur het
nodige gedaan. Ingeval van optreden van ambtswege, zijn de kosten ten laste van de nalatenschap,
tenzij de overledene behoeftig was.
Ingeval van gewelddadige dood, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand onmiddellijk verslag
uitbrengen aan de politie die zich zal gedragen naar de schikkingen van artikel 81 en 82 van het
Burgerlijk Wetboek.
Artikel 6
Tot vormgeving, balseming of kisting mag niet overgegaan worden zolang het overlijden niet werd
vastgesteld door de behandelende geneesheer of de geneesheer hiertoe aangesteld ofwel, wanneer
het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, na vrijgave van het lijk door de
Procureur des Konings.
De burgemeester kan beslissen dat hij of zijn gemachtigd de kisting, vormgeving en balseming zal
bijwonen en toezicht zal houden op de voorschriften inzake doodskisten of ander lijkomhulsel.
Artikel 7
Voor begravingen is het gebruik van lijkkisten, foedralen, lijkwaden en producten verboden, die de
natuurlijke en normale ontbinding van de stoffelijke overschotten verhinderen.
Artikel 8
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist, vormgeving of balseming niet
meer geopend worden.
Artikel 9
Behalve in gevallen voorzien in artikel 14 van onderhavige verordening wordt de toelating tot
begraving slechts afgeleverd 24 uren na het overlijden. Alvorens tot de aardebestelling mag worden
overgegaan, moet de grafmaker in het bezit zijn van deze toelating afgeleverd door de Ambtenaar van
de burgerlijke stand.
Artikel 10
De toelating tot lijkverbranding wordt slechts afgeleverd na het verstrijken van een termijn van 24 uren,
ingaande met de ontvangst van de aanvraag om verlof en op voorlegging van de stukken voorzien
door de wetgeving terzake.
Artikel 11
Geen lijk mag zonder machtiging van de burgemeester of schepen door hem gemachtigd, vervoerd
worden. Uitgezonderd in geval van epidemie is deze machtiging vereist voor de eenvoudige doortocht
van een lijk door de stad.

Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente of stad wordt slechts toegestaan
op voorlegging van een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester of ambtenaar van
de burgerlijke stand van de plaats van bestemming.
Artikel 12
Het stoffelijk overschot van een buiten de stad overleden persoon mag er niet in bewaring gegeven of
teruggebracht worden zonder machtiging van de burgemeester of de schepen door hem daartoe
gemachtigd.
Artikel 13
De begrafenis heeft plaats meer dan 24 uren, doch uiterlijk de tiende dag na het overlijden. Deze
termijn kan bij beslissing van de burgemeester of de schepen door hem gemachtigd worden verlengd.
Artikel 14
Wanneer de openbare gezondheid vergt dat de begraving of de lijkverbranding vroeger geschiedt, zal
de burgemeester of de schepen door hem daartoe gemachtigd, na het advies van de ambtenaar van
de burgerlijke stand te hebben ingewonnen, datum en uur van de teraardebestelling of lijkverbranding
bepalen. Ingeval van epidemie, of te allen tijde wanneer de openbare gezondheid zulks vergt, zal de
burgemeester, of de schepen door hem daartoe gemachtigd, bevelen het lijk te ontsmetten, de kist
van ontsmettingsmiddelen te voorzien en het lijk naar de wachtkelder te laten brengen.
Artikel 15
Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen onder toezicht van het
stadsbestuur op de inachtneming van de vigerende wetgeving.
Artikel 16
Voor ieder lijkvervoer dient gebruik gemaakt te worden van een afzonderlijke lijkwagen.
In afwijking van deze bepalingen is het toegelaten eenzelfde lijkwagen te gebruiken :
1°
voor het vervoer van een moeder en haar doodgeboren kind of voor het vervoer van meerdere
doodgeboren kinderen van dezelfde moeder of een levenloos geboren kind zoals bepaald
wordt in het artikel 17.
2°
voor het vervoer van twee of meer bloed- of aanverwanten tot de tweede graad, die
tengevolge van éénzelfde feit overleden, zijn, onder voorbehoud dat de kisten op behoorlijke
wijze in de lijkwagen kunnen geplaatst worden.
Artikel 17
Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt,
kunnen na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken, op verzoek van de ouders begraven of
gecremeerd worden. De bepalingen van dit besluit zijn hierop van toepassing.
Artikel 18
De burgemeester, of de schepen door hem daartoe gemachtigd, kan in uitzonderlijke gevallen en bij
rampen de toelating verlenen het stoffelijk overschot van al de slachtoffers te vervoeren met een
behoorlijk ingerichte wagen.

Artikel 19
Wanneer een persoon schielijk overlijdt op de openbare weg, in een openbare inrichting of in een
woonhuis waar hij toevallig verblijft en waar zijn lijk niet kan behouden worden, mag zijn stoffelijk
overschot overgebracht worden naar zijn woning of naar deze van een familielid op voorwaarde dat :
1°
deze woning gelegen is op het grondgebied van de stad;
2°
het overlijden vastgesteld werd door een geneesheer;
3°
de familie met de nodige omzichtigheid werd gewaarschuwd.
Zijn de voorwaarden bepaald bij dit artikel niet vervuld of beschikt de familie niet over de nodige plaats
om het lijk te begraven, dan wordt het naar een mortuarium overgebracht. Eventuele kosten van
vervoer en verblijf vallen ten laste van de nabestaanden.
Artikel 20
Het mortuarium is eveneens bestemd om ter vereenzelviging de lichamen te ontvangen van
onbekende personen en van deze waarop een lijkschouwing moet worden verricht ingevolge een
gerechtelijke beslissing.
Artikel 21
Op verzoek van de familie van de overleden, of bij ontstentenis van elke belanghebbende persoon,
kan het stadsbestuur, na vaststelling van het overlijden en onverminderd de toepassing van de
artikelen 81 en volgende van het burgerlijk wetboek, machtiging verlenen tot het vervoer van het
stoffelijk overschot naar het mortuarium. De kosten vallen ten laste van de verzoekende partij. Het
vervoer van het lichaam naar het mortuarium is echter verplicht, indien de bescherming van de
openbare gezondheid dit vereist.
Artikel 22
De familieleden hebben het recht het stoffelijk overschot van hun bloed- of aanverwanten, dat in een
mortuarium berust, te bezoeken. Geen enkel bezoek wordt toegelaten wanneer een lijkschouwing
plaats heeft.
Artikel 23
Uitgezonderd in spoedgevallen of met toelating van de burgemeester of schepen door hem daartoe
gemachtigd, gebeuren de begravingen, bijzettingen en asverstrooiingen tijdens de volgende periodes :
De begravingen in volle grond gebeuren :
Van 9.00 tot 13.00 uur
De bijzettingen of asverstrooiingen gebeuren :
- Van 1 april tot en met 30 september : van 9.00 tot 16.30 uur (zaterdag tot 14.00 uur)
- Van 1 oktober tot en met 31 maart : van 9.00 tot 15.30 uur (zaterdag tot 14.00 uur)
Op zon- en feestdagen worden geen begravingen, bijzettingen of asverstrooiingen toegestaan.
Artikel 24
Geen teraardebestellingen mogen buiten de gemeentelijke begraafplaatsen geschieden.

Artikel 25
De as van gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die op de begraafplaats worden
begraven of in een columbarium worden bijgezet.
De as van gecremeerde lijken kan op een van de volgende plaatsen worden uitgestrooid :
- Op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats
- Op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder de voorwaarden die
de Vlaamse regering bepaalt
De urne kan ook meegegeven worden met de nabestaanden volgens de bestaande wetgeving.
Op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- of aanverwanten in eerste graad, kan een gedeelte
van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.
Artikel 26
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn verdeeld in percelen voor begravingen in niet-geconcedeerde
grond en voor begravingen in een grafconcessie. Op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt een
perceel voor asverstrooiing en een columbarium en urnenveld voor bijzetten van asurnen voorzien.
Artikel 27
Er wordt een register gehouden dat genummerd en geparafeerd wordt door de Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand en waarin verlof tot begraving en de plaats van begraving wordt ingeschreven van
de personen die overleden zijn en op een der gemeentelijke begraafplaatsen begraven worden.
Hetzelfde geldt voor de bijzetting in een columbarium, een urnenveld en de asverstrooiing. Door de
dienst van de Burgerlijke Stand worden eveneens de plannen der begraafplaatsen bijgehouden.
Artikel 28
De stoffelijke overschotten moeten in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst worden.
Een kist moet beantwoorden aan de voorwaarden die bepaald worden in de wetgeving.
Een lijkwade is een lijkomhulsel dat in de plaats van een doodskist wordt gebruikt bij de lijkbezorging.
Een lijkwade moet beantwoorden aan de voorwaarden die worden bepaald in het uitvoeringsbesluit.
Artikel 29
De begravingen worden uitsluitend verricht door de door de stad aangestelde personen in de percelen
waarvan de burgemeester of de schepen door hem daartoe gemachtigd, het gebruik bepaalt. Het
openen en sluiten van de columbariumnissen geschiedt eveneens enkel en alleen door voornoemd
personeel.
Artikel 30
De begravingen in niet-geconcedeerde grond geschieden in doorlopende volgorde. De herneming
van deze grafkuilen heeft ten vroegste plaats bij het verstrijken van het tiende jaar na de begraving.
Wanneer niet-geconcedeerde gronden moeten worden ontruimd, dan zal een afschrift van de
beslissing tot ontruiming gedurende één jaar voor het vervallen van de begravingstermijn
bekendgemaakt worden :

-

Aan het betrokken graf en/of in de nabijheid van het te ontruimen perceel
Aan de ingang van de begraafplaats

In het stedelijk informatieblad verschijnt een artikel betreffende de ontruiming van de nietgeconcedeerde gronden.
De belanghebbenden zullen, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking bedoeld in vorige
alinea, beschikken over een termijn van één jaar om de graftekens weg te nemen.
Na die termijn worden zij van ambtswege verwijderd, en worden ze eigendom van de stad. Het
college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze materialen.
Artikel 31
De niet-vergunde columbariumnissen worden hernomen bij het verstrijken van het tiende jaar na de
bijzetting van de asurn.
Artikel 32
Begraving in volle grond
Er mag maximum één lijk per perceel begraven worden.
Artikel 33
Begraving in een kelder
Een nieuwe grafkelder is zo geconstrueerd dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en hieruit ook kan
worden afgevoerd.
De lucht wordt zo afgevoerd uit de grafruimte dat er in de omgeving geen hinder ontstaat. Indien
nodig loopt de afvoer naar de buitenlucht via een efficiënte ontgeuringsfilter.
Artikel 34
Crematie
De as van verbrande lijken in urnen geplaatst wordt ofwel in volle grond of in een kelder geplaatst op
een diepte van minstens 0,65 meter, ofwel bijgezet in een columbarium. De as van verbrande lijken
kan ook worden uitgestrooid op de daartoe bestemde percelen van de begraafplaatsen.
Artikel 35
Elkeen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking
overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad. Die laatste wilsbeschikking kan
handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming, evenals van het ritueel van de
levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid.
Deze laatste wilsbeschikking wordt gelijkgesteld met de aanvraag tot toestemming tot crematie als
bedoeld in artikel 20 § 1, of met de akte bedoeld in artikel 20 § 2 van het decreet op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging dd. 16 januari 2004.
Artikel 36

De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig te zijn.

C. GRAF- EN COLUMBARIUMCONCESSIES
Artikel 37
Zolang de omvang van de begraafplaatsen dit mogelijk maakt worden concessies verleend voor het
begraven van stoffelijke overschotten en voor het begraven of bijzetten van urnen, volgens de tarieven
opgenomen in het gemeentelijk retributiereglement betreffende de stedelijke begraafplaatsen.
Artikel 38
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de concessies te verlenen
conform het huidig reglement en de tarieven voorzien in het retributiereglement betreffende de
stedelijke begraafplaatsen, dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Zij
vermeldt de identiteit van de aanvrager(s) en van de begunstigde(n).
Het college van burgemeester en schepenen wordt tevens gemachtigd om de concessies te
beëindigen bij toepassing van een procedure van verwaarlozing.
Naar aanleiding van elke bijbegraving of bijzetting dient de concessie expliciet hernieuwd te worden.
Indien er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de
concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend, blijft de concessie bestaan
gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit
overlijden zich minder dan 10 jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.
Eenzelfde concessie mag slechts dienen als graf voor de aanvrager, zijn echtgenoot en zijn bloed-of
aanverwanten, voor de leden van een of meer religieuze gemeenschappen, alsook voor de personen
die daartoe ieder hun wil te kennen geven bij de gemeentelijke overheid. Een concessievergunning
mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van zijn familie .
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een
concessie aanvragen.
Artikel 39.
De concessies worden verleend voor een periode van dertig of vijftig jaar. Op aanvraag van enig
belanghebbende, die erom verzoekt voor de bepaalde termijn verstreken is, kunnen opeenvolgende
hernieuwingen worden toegestaan. Geen vernieuwing mag voor langere tijd dan de oorspronkelijke
concessie worden toegestaan.
De mogelijkheid tot verlenging wordt door middel van een akte van de burgemeester of zijn
gemachtigde gedurende 1 jaar voor de definitieve vervaldatum van de concessie bekendgemaakt aan
het betrokken graf en aan de ingang van de begraafplaats alsook wordt hiervan melding gemaakt in
het stedelijk informatieblad. Op schriftelijk verzoek en voor het verstrijken van de toegekende
concessietermijn, kan de concessie verlengd worden met een periode van 30 of 50 jaar naargelang de
oorspronkelijk duur van de concessie te rekenen vanaf de datum van het schriftelijk verzoek.
Indien er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie is ingediend voor de vervaldatum, vervalt
de concessie. Na het vervallen van de concessie wordt geen bijbegraving meer toegestaan.
Indien de bijbegraving zich minder dan 10 jaar voor het verstrijken van de toegekende concessie
voordoet, en ingeval er geen hernieuwing wordt aangevraagd, blijft het graf nog bestaan gedurende
een periode van 10 jaar.
Artikel 40.

Iedere concessie moet minstens 2m2 oppervlakte bedragen.
Artikel 41.
De prijzen van de grafconcessies worden door de gemeenteraad
retributiereglement en zijn afhankelijk van de duur van de concessie.

vastgesteld

in

een

De prijzen moeten volledig betaald zijn, alvorens de concessie in gebruik mag genomen worden. De
betaling gebeurt bij de financiële dienst..
Artikel 42.
De concessies zijn onafstaanbaar en onvervreemdbaar.
Artikel 43
De concessies worden toegestaan in de volgorde door de burgemeester of schepen door hem daartoe
gemachtigd, aangeduid.
Een grondplan met genummerde percelen, aanwijzende de delen bestemd voor begravingen in
gemeenschappelijke grond en de plaatsen voorbehouden voor de concessies, zullen berusten ten
stadhuize, bureau burgerlijke stand. Het zelfde geldt voor de columbaria en de urnenvelden.
Geen enkele grafconcessie mag toegestaan worden op een plaats waar een teraardebestelling
gedurende de laatste tien jaar plaats had.
Artikel 44
.
Bij elke concessie worden volgende voorwaarden gesteld :
1° bij het oprichten van een of ander grafteken, is het uitdrukkelijk verboden enig lijk te verplaatsen;
2° de vergunde grond mag geen andere bestemming hebben dan deze voorzien door de verordening
op de begraafplaatsen;
3° De concessiehouder moet zich voegen naar de bepalingen van dit reglement.
Artikel 45
Telkens na vijftig jaar en zonder retributie, kan de altijddurende concessie die krachtens het Keizerlijk
Decreet van prairial jaar XII werd verleend voor de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen, op aanvraag van enig belanghebbende,hernieuwd worden.
Ingevolge het nieuwe decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging wordt de mogelijkheid tot
hernieuwing van de concessie aangekondigd in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde.
Deze akte wordt, gedurende een termijn van 1 jaar, aan de ingang van de begraafplaats en aan de
betrokken grafmonumenten afgekondigd alsook in het stedelijk informatieblad wordt hiervan melding
gemaakt De aanvraag tot hernieuwing wordt schriftelijk ingediend.
Artikel 46
De kelders mogen niet meer dan drie kisten boven elkaar bevatten.
Artikel 47
Het aanleggen van de graven boven de grond wordt niet toegestaan
Artikel 48

Het onderhoud van de graven op geconcedeerde grond berust op de belanghebbende. Verwaarlozing
en onderhoudsverzuim 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 de schepen door hem
gemachtigd.
Die 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 de gemeenteraad een einde maken aan de
concessie. De gemeenteraad kan die bevoegdheid opdragen aan het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 49
Ingeval van verplaatsing van een gemeentelijke begraafplaats, wordt een perceel van dezelfde grootte
als het geconcedeerde (tot voleindiging van de lopende concessie) – op de nieuwe begraafplaats
voorbehouden, als enig belanghebbende daartoe een aanvraag indient voor de datum bepaald door
de gemeenteraad waarop niet meer begraven wordt op de andere begraafplaats.
Artikel 50
De vergunde grond mag teruggenomen worden indien het openbaar belang of de noodwendigheid
van de dienst dit vereisen. In dit geval wordt de concessiehouder een nieuwe plaats aangewezen. Het
opgraven en het overbrengen van de lijken, het plaatsen van gedenktekens en gebeurlijk, het bouwen
van grafkelders, vallen ten laste van de Stad.
Artikel 51
De columbaria bevatten gesloten nissen. De columbariumconcessies worden per nis toegestaan.
Deze nissen kunnen twee asurnen bevatten en worden verleend voor dezelfde duur als
grafconcessies tegen de door het retributiereglement en onderhavige verordening bepaalde
voorwaarden.
D. ONTGRAVINGEN
Artikel 52
De ontgravingen op de begraafplaats, uitgezonderd deze door de gerechtelijke overheid bevolen,
kunnen op schriftelijke aanvraag van de familieleden van de overledene door de burgemeester of de
schepen door hem daartoe gemachtigd, toegelaten worden.
Wanneer de op te graven persoon overleden is ten gevolge van een besmettelijke ziekte, zal de
burgemeester of de schepen door hem daartoe gemachtigd de toelating weigeren of bijzondere
voorwaarden voorschrijven.
Artikel 53
De toelating tot ontgraving zal maar verleend worden 10 jaar na de begraving.
In geval van herbegraving moet vooraf een toelating tot herbegraving worden bekomen op een
gemeentelijke begraafplaats of een begraafplaats buiten de gemeente. Het stoffelijk overschot moet
onmiddellijk naar de nieuwe bestemming worden vervoerd en begraven, mits inachtneming van alle
voorschriften terzake.
Ingeval van crematie, wordt de as behandeld overeenkomstig artikel 19 en 24 van het decreet op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging dd. 16.01.2004.
Artikel 54

De opgravingen hebben plaats op de datum en het uur in gemeen akkoord vastgesteld door de dienst
burgerlijke stand en de familie.
Vanaf 15 oktober tot en met 5 november en in de maanden juli en augustus worden geen opgravingen
verricht.
Naast de van ambtswege aangestelden, mogen alleen de familieleden van de overledene of de door
hen daartoe aangestelde personen bij de opgraving aanwezig zijn. Er zal melding gemaakt worden
van de ontgraving nevens de naam van de overledene, in de kolom “aanmerkingen” van het register
der overledenen.
Artikel 55
De opgraving van een lijk met het oog op de lijkverbranding wordt toegelaten mits vervulling van alle
formaliteiten voorzien door de wetgeving terzake.
Artikel 56
De bewaker-grafmaker zal de vernieuwing van de kist voorschrijven indien hij dit nodig acht. De
kosten die eventueel voortvloeien uit de afbraak en de terugplaatsing van de naburige graftekens,
vallen ten laste van de families die de opgraving hebben aangevraagd.
Artikel 57
De opgravingen, met uitsluiting van deze :
1° door de gerechtelijke overheid bevolen;
2° van het stoffelijk overschot van militairen en burgers, gesneuveld voor het Vaderland;
3° veroorzaakt door bestemmingsverandering van de begraafplaats
zijn onderworpen aan de betaling van een retributie waarvan het bedrag door de
gemeenteraad in een afzonderlijk retributiereglement is vastgesteld.
Artikel 58
Van de ontgraving wordt een draaiboek opgemaakt.
De aarde en bouwstoffen, alsook de beenderen die uitgegraven worden op de vergunde grond,
moeten onmiddellijk, ten koste van de concessiehouders vervoerd en gestort worden op de daartoe
aangewezen plaats. De concessiehouder is ook verplicht, binnen de twee dagen na de voltooiing, de
toegangen tot de oprichting te doen reinigen, de grond goed aan te dammen de grasdelen te
herstellen en te herzaaien. Alle andere schending of schade veroorzaakt door werken, uitgevoerd op
bevel van de concessiehouder, zullen ook ten zijnen laste hersteld worden, ter voldoening van het
stadsbestuur.
Indien hieraan niet voldaan wordt, zal de burgemeester of schepen door hem daartoe gemachtigd,
van ambtswege hetzelfde doen uitvoeren ten laste van de concessiehouder.
Indien de staat van de kist of de urne het vereist, schrijft de burgemeester of zijn gemachtigde voor dat
ze vernieuwd wordt of dat elke andere maatregel genomen wordt die van aard is de welvoeglijkheid of
de openbare gezondheid te beschermen.
Indien wordt vastgesteld dat kledingsstukken of andere omhulsels het verteringsproces ernstig
vertragen moet de ondoordringbaarheid voor lucht van deze omhulsels bij herkisting worden
opgeheven. Zo mogelijk wordt het storende omhulsel verwijderd.
Tijdens een eventueel transport van de onverteerde resten wordt gebruikgemaakt van een al dan niet
herbruikbare lucht- en vloeistofdichte kist.
Artikel 59
De begraafplaats dient op het tijdstip van de ontgraving voor het publiek gesloten.
E. GRAFTEKENS, BOUWWERKEN, BEPLANTINGEN
Artikel 60

Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn aanverwanten zich ertegen verzetten, heeft
eenieder het recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen.
Bij niet-naleving van die bepalingen kan hij strafrechterlijk of administratief gesanctioneerd worden.
Graftekens in volle grond
Artikel 61
1) begraafplaats Komenstraat,begraafplaats Kerkhofstraat en begraafplaats Kruiseke
Het grafteken te plaatsen op gewone graven, mag in geen geval meer dan 1,50 m2
oppervlakte beslaan en niet hoger zijn dan 2 m. Zij dienen zonder metselwerk uitgevoerd.
Voor de funderingen mag geen metselwerk of bakstenen gebruikt worden.
2) begraafplaats Hansbekestraat
De gedenksteen is een betontegel van 50 cm op 50 cm, waarop een naamplaat wordt
bevestigd. Op deze naamplaat (18 cm x 14 cm) worden de naam van de overledene en
het geboortejaar en jaar van overlijden gegraveerd.
Artikel 62
Wat het onderhoud betreft van de gewone graven, gelden de bepalingen inzake het onderhoud van de
graven op geconcedeerde grond.
Artikel 63
Wanneer niet-geconcedeerde gronden worden hergebruikt voor nieuwe begravingen wordt aan de
belanghebbenden meegedeeld binnen welke termijn zij de graftekens mogen wegnemen. Dit gebeurt
via het aanplakken van een bericht aan het graf en aan de toegang van de begraafplaats.
Bij het verstrijken van de termijn of van de door het college van burgemeester en schepenen
toegestane verlenging, worden de materialen eigendom van de stad.
Grafteken op geconcedeerde grond
Artikel 64
1) begraafplaats Komenstraat, begraafplaats Kerkhofstraat en begraafplaats Kruiseke
Het grafteken te plaatsen op de vergunde graven, mag in geen geval meer dan 1,50 m2
oppervlakte beslaan en niet hoger zijn dan 2 m.
Hij die buiten de grenzen van een grondvergunning bouwt, zal verplicht zijn de werken af te
breken, tenware het college van burgemeester en schepenen verkiest de prijs van de inpalmende
grond te eisen.
2) Begraafplaats Hansbekestraat
a) Kelders (kist)
De gedenksteen is een vlakke natuursteen van grijs/zwarte tinten en moet de grootte hebben van de
bovenkant van de kelder (90 x 220 cm) en een dikte van 8 cm.
De bovenkant van de gedenksteen moet gelijk komen met het maaiveld.
Op de gedenksteen mag links bovenaan een kubus (afmetingen 30 x 30 x 30 cm) minimum 15 cm van
de randen geplaatst worden.
De natuursteen en kleur van de gedenksteen dient te beantwoorden aan de modellen die geplaatst
zijn ter hoogte van de aula van de parkbegraafplaats.
De naam van de overledene, een foto, een tekst en symbolen van religieuze of filosofische aard
mogen vrij op de kubus of op de gedenksteen in het daartoe voorziene tekstvlak worden geplaatst.

Het tekstvlak heeft maximale afmetingen van 70 cm x 120 cm. Aan de linker-, rechter- en onderkant
van de gedenksteen dient een rand van 10 cm tekenvrij te zijn. Gedenkplaatsjes kunnen aan de
kubus gefixeerd of op de gedenksteen binnen het tekstvlak geplaatst worden.
b) Urnenkelders
De gedenksteen is een vlakke natuurste van grijs/zwarte tinten en moet de grootte hebben van 60 x
60 cm en een dikte van 8 cm.
De natuursteen en kleur van de gedenksteen dient te beantwoorden aan de modellen die geplaatst
zijn ter hoogte van de aula van de parkbegraafplaats.
De bovenkant van de gedenksteen moet gelijk komen met het maaiveld.
De naam van de overledene, een foto, een tekst en symbolen van religieuze of filosofische aard
mogen vrij op de gedenksteen worden geplaatst.
Aan de linker-, rechter- en onderkant van de gedenksteen dient een rand van 10 cm tekenvrij te zijn.
Gedenkplaatjes kunnen op de gedenksteen geplaatst worden (vrije rand 10 cm).
c) Kindergraven
De gedenksteen is een vlakke natuursteen van grijs/zwarte tinten en moet de grootte hebben van 60 x
60 cm en een dikte van 8 cm.
De natuursteen en kleur van de gedenksteen dient te beantwoorden aan de modellen die geplaatst
zijn ter hoogte van de aula van de parkbegraafplaats.
De bovenkant van de gedenksteen moet gelijk komen met het maaiveld.
De naam van de overleden, een foto, een tekst en symbolen van religieuze of filosofische aard mogen
vrij op de gedenksteen worden geplaatst.
Aan de linker-, rechter- en onderkant van de gedenksteen dient een rand van 10 cm tekenvrij te zijn.
Gedenkplaatjes kunnen op de gedenksteen geplaatst worden (vrije rand 10 cm).

d)

columbarium

De gedenkplaat (afsluitplaat) van de nis wordt door het stadsbestuur ter beschikking gesteld van de
nabestaanden. De naam, voornaam, geboortedatum, overlijdensdatum en een symbool van
religieuze of filosofische aard kan ingebeiteld worden.
Op de gedenkplaat mag maximum één porseleinen foto (max. 10 x 10 cm) per overledene
aangebracht worden.
Op de gedenkplaat kan door het stadsbestuur één columbariumvaasje bevestigd worden. De kosten
zijn ten laste van de aanvrager(s).
e)

strooiweide

De naamplaatjes voor op de gedenkmuur zijn uniform en worden door het stadsbestuur ter
beschikking gesteld mits betaling van een vastgestelde vergoeding.
De naamplaatjes zijn in blauwe hardsteen en de naam van de overledene en data worden
uitgebeiteld.
De naamplaatjes worden op de muur bevestigd door de stadsdiensten.
f)

tijdelijke graftekens

Bij een begrafenis mag de begrafenisondernemer tijdelijk een betonnen gedenksteen met de naam
van de overledene op het graf leggen.
g)

bloem- en gedenkelementen

Bloem- en gedenkelementen (met een maximum hoogte van 30 cm) mogen op de gedenksteen
geplaatst worden.
Een rand van 10 cm van de gedenksteen dient echter vrij te zijn, ten einde het gras te kunnen maaien.

Tot zes weken na de begrafenis en van 20 oktober tot 30 november mogen bloemen geplaatst worden
op het grasperk rekening houdend met de bereikbaarheid van de naastliggende graven. Het maken
van putten in het grasperk is niet toegelaten.
Artikel 65.
Wanneer aan een grafconcessie een einde wordt gemaakt of geen aanvraag om overbrenging is
ingediend, worden de niet weggenomen graftekens en eventueel nog bestaande bouwwerken,
eigendom van de stad.
Artikel 66.
De grafkelders, toegelaten in de grondconcessies, moeten aan alle eisen van stevigheid en stabiliteit
beantwoorden en dienen vervaardigd in beton. De breedte van de gebruikte kelders mag niet meer
dan 0,90 m bedragen.
Artikel 67
De grafkelders dienen volledig waterdicht gemaakt. Voor iedere plaats in de grafkelders moet een
volle vloer aangebracht worden uit betonplaten, zodat de onderliggende plaats volledig afgedekt is.
Artikel 68
1) begraafplaats Komenstraat, begraafplaats Kerkhofstraat en begraafplaats Kruiseke
de deuropeningen van de grafkelders dienen minstens 0,75 meter breed en 0,65 m hoog
te zijn en in de voorkant aangebracht.
2) begraafplaats Hansbekestraat
De opening van de grafkelder is voorzien langs de bovenkant
De gedenktekens moeten op de kelder geplaatst worden, ten langste twee jaar na het verwerven van
de concessie.
Artikel 69
De dikte van de grafdekstenen is vastgesteld op 8 cm.
Alle aanvullingen of verhogingen noodzakelijk voor het plaatsen van de deksteen, dienen vervaardigd
uit steen.
Artikel 70
Het Stadsbestuur heeft het recht grafkelders te bouwen en deze aan de vergunningsnemers te
verkopen.

Artikel 71
Alvorens tot een teraardebestelling in een concessie mag worden overgegaan, moet de
concessiehouder op zijn kosten en volgens de aanduidingen van de toeziener-grafmaker de kelder
doen openen.
Artikel 72
Wanneer de op te richten graftekens en monumenten of de te bouwen kelders afwijken, van de bij
vorige artikels vastgestelde normen, moet de concessiehouder het desbetreffende ontwerp indienen
op het bureau van de burgerlijke stand. Het college van burgemeester en schepenen zal zijn

goedkeuring verlenen of weigeren naargelang het op te richten bouwwerk al dan niet aan alle
vereisten van stevigheid of stabiliteit beantwoordt, of de aanleg van naburige graven zou schaden.
Het college van burgemeester en schepenen kan echter steeds de voorlegging van het plan van de op
te richten graftekens en monumenten eisen.
Niet van toepassing op de parkbegraafplaats in de Hansbekestraat.
Artikel 73.
Zodra de groeve gemaakt is, beginnen de bouwers onmiddellijk met de bouwwerken, zonder
oponthoud, tot de algemene voltooiing.
De materialen worden op het werk gebracht klaar om gebruikt te worden en naargelang de vordering
van de werken. De mortel moet gans toebereid zijn als hij aangebracht wordt en in bakken en kuipen
geschept worden.
Artikel 74.
Alle bouwwerken, herstellingen en wijzigingen aan de graftekens en –kelders geschieden onder de
verantwoordelijkheid van de families, de concessiehouders of hun rechthebbenden. Zij blijven te allen
tijde verantwoordelijk voor elk ongeval dat te wijten zou zijn aan hun nalatigheid en onvoorzichtigheid.
Artikel 75.
De grafkelders en –tekens, de beplantingen en omheiningen die toegelaten worden, mogen niet
weggenomen, verplaatst of veranderd worden zonder voorafgaande toelating van de burgemeester of
de schepen door hem gemachtigd.
Artikel 76.
Behalve in geval van toelating door de toeziener-grafmaker, verleend om reden van noodzakelijkheid,
is het verboden de zaterdagnamiddag, ’s zondags of op wettelijke feestdagen enig bouw- of plantwerk
te verrichten op de begraafplaatsen.
Artikel 77.
De columbaria en strooiweiden worden volledig door de stedelijke diensten onderhouden.
Bebloeming of aanbrengen van grafdecoratie aan de nissen van het columbarium door particulieren is
verboden.
Enkel de bebloeming van het columbariumvaasje, en twee porseleinfoto's (max. 10 x 10 cm) op de
afsluitplaat is toegelaten.
Artikel 78.
De aanplantingen moeten aangelegd worden binnen de perken, toegewezen aan elk graf, derwijze dat
ze zich niet uitbreiden boven de aanpalende graven.
Ze moeten altijd zo geschikt zijn dat zij het toezicht en de doorgang niet belemmeren. Enkel het
planten van rozelaars en seizoenplanten, waarvan de hoogte niet meer bedraagt dan 1 m, is
toegelaten.
Alle beplantingen op de kerkhoven worden eigendom van de stad.
Op de begraafplaats in de Hansbekestraat mogen geen beplantingen in het grasperk worden
aangebracht.
Niet van toepassing op de parkbegraafplaats in de Hansbekestraat
Artikel 79

Het is toegelaten seizoenplanten aan te brengen buiten de ruimte toegewezen aan het graf, onder
voorwaarde dat dit gedaan wordt in een bloembakje, daartoe speciaal bestemd en mits de afmetingen
van de wegen dit toelaten. Na het seizoen dienen zij weggenomen te worden.
Niet van toepassing op de parkbegraafplaats in de Hansbekestraat
Artikel 80
Columbaria kerkhof Komenstraat, Kruiseke, Geluwe
Binnen de zes maanden na de bijzetting van de asurne of na de concessieverlenging zal op de
voorzijde van de nis een gedenkplaat moeten worden geplaatst waarvan de afmetingen zijn : 25 cm
hoogte op 30 cm breedte en 2,5 cm hoogte voor de letters.
.
De naam, voornaam, geboortedatum, overlijdensdatum en een symbool van religieuze of filosofische
aard kan ingebeiteld worden.
De gedenkplaten kunnen geleverd worden door het gemeentebestuur.
gedenkplaat en de opschriften zijn ten laste van de aanvrager(s).

De kosten voor de

Op de gedenkplaat mag maximum één foto (max. 10 x 10 cm) per overledene aangebracht worden.
Op de gedenkplaat kan één columbariumvaasje bevestigd worden door de stadsdiensten. De kosten
zijn ten laste van de aanvrager(s).
F. GRAVEN MET LOKAAL HISTORISCH BELANG
Artikel 81
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt autonoom welke graven van historisch belang
zijn.
Deze grafmonumenten worden gedurende 50 jaar bewaard. De termijn is verlengbaar. Het onderhoud
is ten laste van het Stadsbestuur.
G. ALGEMENE ORDEMAATREGELEN
Artikel 82
De politie op de begraafplaatsen wordt onder het gezag van de burgemeester of de schepen door
hem daartoe gemachtigd, waargenomen.
Artikel 83
De begraafplaatsen zijn toegankelijk op volgende uren :
Van 1 april tot en met 30 september : van 8 tot 20 uur
Van 1 oktober tot en met 31 maart : van 8 tot 17 uur
Op 1 en 2 november zijn de begraafplaatsen uitzonderlijk geopend tot 18 uur.
Alle gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk voor de derden-aannemers tijdens de normale
werkuren van het stadspersoneel zijnde :
Op weekdagen van 8 uur tot 12 uur en van 12 uur 30 tot 16 uur.
behoudens afwijking vastgesteld door de burgemeester of de schepen door hem daartoe gemachtigd.
Zij zullen de begraafplaatsen kunnen laten sluiten telkens wanneer de dienstregeling dit vereist of
desgevallend langer openhouden.
Artikel 84
De toegang tot de begraafplaatsen is verboden :

1° aan personen in staat van dronkenschap;
2° aan personen vergezeld door een hond (tenzij het gaat om honden die instaan voor de
begeleiding van andersvalide personen)
Artikel 85
Op de begraafplaatsen is het verboden gelijk welke daad te stellen, houdingen aan te nemen of
manifestaties op touw te zetten die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied voor de
doden stoort of kan storen. Het is verboden te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te
verkopen, zijn diensten aan te bieden en aanplakbiljetten, opschriften of aankondigingstekens aan te
brengen. Eenieder die een van de in de vorige alinea opgesomde verbodsbepalingen overtreedt,
wordt onverminderd eventuele vervolgingen, onmiddellijk van begraafplaatsen gestuurd.
Het is verboden om op de parkbegraafplaats te skaten, te baden, te zonnen of te picknicken.
De aula van de parkbegraafplaats dient door de gebruikers in een propere staat achtergelaten te
worden. Aan de dienst burgerlijke stand dient vooraf gemeld te worden dat deze aula zal gebruikt
worden. Voor dit gebruik dient voorafgaandelijk toelating verleend te worden.
Ook het achterlaten van vuil is verboden en strafbaar.
afvalbakken gedeponeerd worden.

Alle afval moet in de daartoe voorziene

Artikel 86
Er worden geen voertuigen, met inbegrip van bromfietsen en fietsen, op de begraafplaatsen
toegelaten tenzij de bevoegde overheid de toelating verleende.
Dit verbod geldt niet voor de lijkwagens en de voertuigen van kleine afmetingen zoals kruiwagens,
kinderwagens, rijtuigen voor mensen met handicap noch voor de voertuigen van de dienst van
begraafplaatsen of de begravingen. De voertuigen van de aannemers van de grafzerken worden
slechts toegelaten voor het aflossen van de materialen.
Artikel 87
De op de begraafplaatsen gevonden voorwerpen moeten zonder verwijl overgemaakt worden aan de
respectievelijke toeziener, die er dadelijk nota van neemt en ze aflevert op het politiebureel van de
stad.
Artikel 88
Het stadsbestuur staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.
Artikel 89
Behoudens de uitdrukkelijke aanvraag van een bevoegd familielid is het verboden binnen de
omheining van de begraafplaatsen, begrafenissen of lijkstoeten te fotograferen of te filmen. In de
andere gevallen verleent de burgemeester of de schepen door hem gemachtigd, daartoe toelating.
Artikel 90
Plechtigheden niet overeenstemmende met gewone lijkplechtigheden zijn verboden binnen de
omheiningen van de begraafplaatsen, behoudens voorafgaandelijke toelating van de burgemeester of
de schepen daartoe door hem gemachtigd.
Artikel 91
Het is verboden vanaf 31 oktober tot de zondag na Allerzielen, de graftekens of monumenten te
reinigen met water of andere vloeistoffen.

Artikel 92
Alle bloempotten of bloemstukken welke ter gelegenheid van Allerheiligen of Allerzielen op de
graftekens of monumenten geplaatst worden, dienen voor 1 december van ieder jaar door de
eigenaars of familieleden verwijderd te worden. Indien aan voormelde bepaling niet wordt voldaan,
heeft het Stadsbestuur het recht deze potten of bloemstukken zelf te verwijderen. In dit geval worden
deze potten of bloemstukken eigendom van de stad.
H. PERSONEEL VAN DE BEGRAAFPLAATSEN
Artikel 93
De dienst van de begraafplaatsen wordt waargenomen door een bewaker-grafmaker en helpers,
personeelsleden van de stedelijke technische dienst onder toezicht van de Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand.
De bewaker-grafmaker moet de bevelen uitvoeren, gegeven door voornoemde Ambtenaar of zijn
aangestelde.
Zonder toelating van hun dienstoverste mogen zij gedurende de diensturen hun werk niet verlaten.
Zij zijn gelast met de dienst der begravingen en het onderhoud van de begraafplaatsen.
Gedurende het werk gedragen zij zich met de betamelijkheid vereist door de eerbied aan de doden
verschuldigd.
Zij moeten de hun door het stadsbestuur verstrekte kledij in nette toestand dragen.
Artikel 94.
Vooraleer tot de begraving over te gaan, moeten de grafmakers in het bezit zijn van de toelating,
afgeleverd door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
De grafmakers houden het register bij.
Artikel 95.
Het is de bewaker-grafmaker of zijn helpers verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks winst te delen in
het aannemen of maken van graftekens of in het leveren van grafstenen, afsluitingen, kruisen, enz.
Artikel 96
Het is de bewaker-grafmaker of zijn helpers verboden tijdens hun diensturen voor particulieren
beplantingen of onderhoudswerken aan de graven uit te voeren.
Artikel 97
Het college is gemachtigd voor het personeel van de begraafplaatsen een reglement van inwendige
orde uit te vaardigen.

Artikel 98
Overtredingen op dit reglement worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete tot
maximum 350 eur.
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