Reglement

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging
Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 december 2007

Afdeling I : algemene bepalingen
Art. 1 : De gemeente beschikt over vijf gemeentelijke begraafplaatsen:
- Maldegem-centrum
- Adegem
- Kleit
- Middelburg
- Donk
Art 2 : Begravingen vinden plaats in:
- zandgraven
- graf- of urnekelders
- urnezandgraven
- columbaria
- strooiweide
Bovengronds begraven wordt niet toegestaan, met uitzondering van de bijzetting van de asurn in
het columbarium en het uitstrooien van de as op de strooiweide.
Art 3 : De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de
bijzetting in een columbarium en de asverstrooiing van :
1. de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn
aangetroffen.
2. de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar
werden aangetroffen maar die in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van
de gemeente zijn ingeschreven.
3. de personen, begunstigd van een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de
bijzetting in een geconcedeerde nis of urnenkelder;
4. personen die vroeger in één van de bevolkingsregisters van Maldegem waren
ingeschreven gedurende tenminste 20 jaar, en :
- die omwille van hun ouderdom, nl. 60 jaar bij afschrijving uit de bevolkings- of
vreemdelingenregister, of die omwille van ziekte (wat dient te blijken uit een
doktersattest) inwoonden bij één van hun kinderen en/of familieleden buiten de
gemeente en er verbleven tot aan hun overlijden.
- die Maldegem verlaten hebben om rechtstreeks opgenomen te worden in een rusten verzorgingstehuis in een andere gemeente.
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5. ten uitzonderlijke titel en voor zover de overledene een bijzondere
relatie heeft gehad met de gemeente, kan het college van burgemeester en schepenen
toestemming geven tot begraving op één van de gemeentelijke begraafplaatsen.
De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.
Art. 4 : Laatste wilsbeschikking: Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke
kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand van zijn gemeente. Deze laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van
lijkbezorging, de asbestemming of het ritueel van de levensbeschouwing voor de
uitvaartplechtigheid.
De wens van de overledene moet worden geëerbiedigd.
Art. 5 : Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan een schriftelijke
bepaling door de overledene, op gezamenlijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van
zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle
bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek
van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken:
a) worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats;
Deze uitstrooiing of begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein,
uitgezonderd de begraafplaats. Indien het een terrein betreft dat niet eigendom is van
de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke toestemming
vereist van de eigenaar van het betrokken terrein. De asverstrooiing of de begraving
van as gebeurt aansluitend op de crematie.
b) in een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden
bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats;
Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de
begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor
heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats
gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden
ofwel uitgestrooid te worden op een aan het grondgebied van België grenzende
territoriale zee.
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze
bepalingen. Onverminderd de bestemming van de as kan, op verzoek van de echtgenoot en van
de bloed- of aanverwanten in de eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk
aan hen worden meegegeven.
Art. 6 : De begrafenissen gaan door elke werkdag tussen zonsopgang en zonsondergang en op
zaterdagvoormiddag. Er zijn geen begrafenissen op de wettelijke en reglementaire feestdagen.
Deze feestdagen zijn : 01 januari, paasmaandag, 01 mei, O.L.H-Hemelvaart, Pinkstermaandag, 11
juli, 21 juli, O.L.V-Hemelvaart, 1,2,11 en 15 november, kerstdag en 2de kerstdag.

Afdeling II : Lijkbezorging
Art. 7 : Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, per begraafplaats, op welke
plaatsen en in welke volgorde de begravingen en de bijzettingen in het columbarium moeten
gebeuren.
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Art. 8 : Er mogen ten hoogste 3 stoffelijke overschotten boven elkaar geplaatst worden mits
boven iedere kist een laag grond van minimum 30cm wordt aangebracht. Boven de bovenste kist
bevindt zich een laag grond van ten minste 65cm.

Afdeling III : begravingen en crematies
Art. 9 : Behoudens het verlenen van een concessie, is de begraving van een stoffelijk overschot
op de gemeentelijk begraafplaats kosteloos voor de personen die ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente. Dit geldt eveneens
voor de uitstrooiing van de as.
Er geldt een grafrust van minstens 10 jaar.
Art. 10 : Op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn percelen voorzien voor:
- niet-geconcedeerde graven (minstens 10 jaar – één persoon)
- geconcedeerde graven (25 jaar – twee personen waarvan minstens één niet- gecremeerd)
- geconcedeerde ondergrondse kelders (50 jaar – twee of drie personen waarvan minimum één
niet gecremeerd)
- geconcedeerde columbariumnis (50 jaar – één, twee of drie personen)
- geconcedeerde urnenkelder (50 jaar – twee tot drie personen)
- strooiweide
- militaire ereparken
Art. 11 : De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde zonder tussenruimten,
uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan voor begraving in volle grond, geconcedeerd of nietgeconcedeerd, grafkelders en urnenkelders alsook voor de bijzetting in de nissen van het
columbarium.
De begraving, bewaring in een columbarium of uitstrooiing van de as op de gemeentelijke
begraafplaats met nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan wordt gecentraliseerd in een
register en in de databank “begraafplaatsenbeheer”.
Voor de uitstrooiing van de as en de thuisbewaring van de as beperkt de nauwkeurige
aanduiding van de plaats zich tot de vermelding ervan.

Afdeling IV : Concessies
Art. 12 : 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 tariefreglement betreffende de
gemeentelijke begraafplaatsen.
Art. 13 : Het College van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te
verlenen conform de modaliteiten van het huishoudelijke reglement en de tarieven voorzien in
het tariefreglement betreffende de gemeentelijke begraafplaats dat door de gemeenteraad
wordt vastgesteld.
Een 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 wordt tevens gemachtigd om de concessies ambtshalve te beëindigen of te
beëindigen bij toepassing van een procedure van verwaarlozing zoals vermeld in het decreet.
Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot en zijn bloed- of
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aanverwanten, evenals voor de personen die elk hun wil om samen begraven te worden vooraf
hebben te kennen gegeven bij de gemeentelijke overheid; tenzij de overledene in een laatste
wilsbeschikking anders heeft beslist.
Bij aankoop van een kelder of nis vóór het overlijden van één van de begunstigden, moet slechts
één van de begunstigden de aanvraag ondertekenen. Een begunstigde van een concessie kan op
elk moment, tijdens zijn leven, afstand doen van zijn plaats in de vergunning, eventueel ten
voordele van een ander persoon.
Art. 14 : Het verlenen van een concessie 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.
Art. 15 : Op aanvraag worden opeenvolgende hernieuwingen toegestaan:
-

-

-

in een concessie voor 3 personen is men bij het 2de overlijden verplicht om
ambtshalve te hernieuwen. Indien de concessie op voorhand werd aangekocht, moet
ook bij het 1ste overlijden ambtshalve hernieuwd worden. De verstreken jaren worden
bijbetaald aan het tarief van het moment.
In concessies voor 2 personen is men enkel verplicht om ambtshalve te hernieuwen bij
het 1ste overlijden indien de concessie op voorhand is aangekocht.
Bij overlijden van de laatste persoon in een concessie heeft men de keuze tussen
ambtshalve hernieuwing of afstand van de hernieuwing tenzij de verplichte grafrust
van 10 jaar in het gedrang komt (in dat geval is men ook verplicht om ambtshalve te
hernieuwen).
Bij afstand van ambtshalve hernieuwing vervalt de concessie definitief na de lopende
termijn.

Als de concessie verstreken is en er is geen afstand gedaan dan bestaat de mogelijkheid om te
hernieuwen. Dan wordt een concessie van hetzelfde type aangekocht aan het op dat ogenblik
geldende tarief.
De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de
aanvraag de concessie verwaarloosd is.
Art. 16 : In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van de geconcedeerde nis,
wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden, kunnen de concessiehouders geen
aanspraak maken op een vergoeding. De concessiehouders hebben enkel 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 graf- of urnenkelder, zijn ten
laste van de gemeente.
Art. 17 : Wanneer een concessie om welke reden ook een einde neemt, worden de graftekens
door de belanghebbenden weggenomen binnen de door het college van burgemeester en
schepenen vastgestelde termijn (minimum 1 jaar). Na het verstrijken van die termijn worden de
niet weggenomen graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies eigendom van de
gemeente.
Art. 18 : Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen, of bij onstentenis
hiervan, iedere belanghebbende, kan de gemeenteraad een concessie voortijdig beëindigen. Bij
beëindiging op verzoek, kan de betaalde concessieprijs, noch geheel, noch gedeeltelijk
teruggevorderd worden.
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Vooraleer de gemeenteraad tot beëindiging overgaat, zal de vraag tot beëindiging worden
aangeplakt gedurende 6 maanden aan de ingang van de begraafplaats en aan de betrokken
concessie, en zal, indien mogelijk, de concessiehouder schriftelijk in kennis worden gesteld.
Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bij het college
van burgemeester en schepenen.
Art. 19 : In uitzonderlijke gevallen kunnen bijkomende begunstigden aan een bestaande
concessie worden toegevoegd. Deze toevoeging beperkt zich tot:






in een kelder van 2 personen :
ofwel 2 kisten + 1 asurne ]
ofwel 1 kist + 2 asurnen ]

totaal : maximum 3 lijken

in een kelder van 3 personen :
ofwel 3 kisten + 2 asurnen ]
ofwel 2 kisten + 3 asurnen ]
ofwel 1 kist + 4 asurnen
]

totaal : maximum 5 lijken

in een familiegrafkelder van vóór 1980:
2 asurnen

De concessiehouder dient hiervoor een schriftelijke, duidelijk gemotiveerde aanvraag te richten
tot het college van burgemeester en schepen. De toevoeging wordt verleend volgens de tarieven
opgenomen in het gemeentelijke tariefreglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen.

Afdeling V : percelen en grafmonumenten
Art. 20 : Het is verplicht een grafteken te plaatsen op geconcedeerde graven, grafkelders en
urnenkelders en dat binnen een termijn van één jaar na aanvang van de concessie.
Art. 21 : De percelen, graftekens en andere gedenktekens mogen niet afwijken van de
voorgeschreven lijnrichting en moeten volgende afmetingen hebben:
Zandgraven

Perceel

Breedte
Lengte
Diepte

0,80
2,10
1,20 (1lichaam)
1,80 (2 lichamen)
/

Hoogte

Grafmonument
0,70
1,70
/
1,50

De horizontale afdekplaat van de zandgraven ligt op een vast kader.
Grafkelders :

Perceel

Breedte
Lengte
Diepte

0,90
2,20
1,30

Grafmonument
0,90
2,20
/

Hoogte

/

1,50

De horizontale afdekplaat van de grafkelder moet de volledige oppervlakte van de kelder
bedekken.
De grafkelders worden gebouwd of geprefabriceerd geleverd en geplaatst door de zorgen van
het gemeentebestuur.
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Columbaria

Perceel

GrafMonument:
Foto + siervaasje

Breedte
Hoogte
Diepte
Hoogte

0,57 m
0,50 m
0,54m
/

0,36
0,32
/
max 0,12m

De afdekplaat van de nis van het columbarium wordt door de nabestaanden aangekocht.
Urnenvelden :

Perceel

GrafMonument:
Lessenaardeksel met of
zonder rugstuk

Breedte
Hoogte
Diepte
Hoogte

0,70
0,40
/

0,60 m op 0,60 m
0,34 m tot 0,25 m
Rugstuk : 0,50 m

Om de uniformiteit op de urnenvelden te handhaven wordt enkel een lessenaardeksel
toegestaan met of zonder rugstuk.
Op de herdenkingszuil aan de strooiweide kan een gelijkvormig naamplaatje met afmetingen (L X
B) 20 X 6,5 cm aangebracht worden. De naamplaatjes dienen verplicht aangekocht te worden bij
het gemeentebestuur. De opschriften al dan niet met foto zijn ten laste van de familie. De
plaatsing gebeurt door de zorgen van het gemeentebestuur.
Art. 22 : De graven en grafmonumenten op het ereperk-oudstrijders en deze opgenomen op de
lijst van graven met lokaal historisch belang, worden onderhouden door de gemeente
overeenkomstig de voorschriften van art. 26 § 2 van het decreet.
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.
Art. 23 : Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het College van
burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet van een andere
overheid werden geregeld.
Art. 24: Dit huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen vervangt alle
vorige reglementeringen en beslissingen.
Art. 25 : Dit huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen vervangt alle
vorige reglementeringen en beslissingen.
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