BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur.
JURIDISCH KADER
Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten.
Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van de
begraafplaatsen en crematoria.
De gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2016 betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk
reglement op de stedelijke begraafplaatsen en annex herbestemming grafmonumenten.
MOTIVERING
Het college van burgemeester en schepenen kreeg de afgelopen maanden verzoeken omtrent het
begraven van een urne in volle grond en het bijzetten van een bijkomende urne in een grondconcessie.
Deze verzoeken werden telkens besproken op het college van burgemeester en schepenen vooraleer
toestemming voor de begraving ervan te verlenen. De verzoeken werden steeds goedgekeurd.
Om tegemoet te komen aan de vraag van de burger en in afwachting van een hervorming van het
volledige reglement op de stedelijke begraafplaatsen is het noodzakelijk een aantal artikelen aan te
passen in het huishoudelijk reglement.
ADVIES
/
FINANCIËLE VERANTWOORDING
/
BESLISSING
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaatsen, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 19 december 2016, wordt als volgt gewijzigd:
• In artikel 15 wordt “ in volle grond worden de stoffelijke overschotten bijgezet” vervangen door “in
volle grond wordt het stoffelijk overschot of de asurne begraven”
• In artikel 17 wordt “Het aantal (niet-gecremeerde) lichamen bij te zetten” vervangen door “Het aantal
personen te begraven”.
Zowel in artikel 15 als artikel 17 wordt de diepte van begraven weggelaten. Deze diepte wordt bepaald
door artikel 30 van het besluit van de Vlaamse regering van 14/05/2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van de begraafplaatsen en crematoria en dient niet in de lokale reglementering te worden
opgenomen.
Artikel 2
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur
en treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking ervan.

