Huishoudelijk reglement voor de stedelijke begraafplaasten en annex herbestemming
grafmonumenten (gecoördineerde versie).
INLEIDENDE BEGRIPPEN
Artikel 1
De stedelijke 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 bijzetten of uitstrooien van de as van een gecremeerd stoffelijk overschot onder tegel;
 het uitstrooien van de as of begraven in een composteerbare urne 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 zal bepalen tegen welke
voorwaarden en tarieven van dit recht gebruik kan worden gemaakt.
Artikel 2
§ 1. De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op weekdagen en zaterdag van 9 uur
tot 16 uur, uitgesloten op wettelijke feestdagen. Als wettelijke feestdagen worden beschouwd:
- Nieuwjaar 01/01
- 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
- Feest van de dynastie 15/11
- 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 van nieuwe grafbekleding gebeurt op de verantwoordelijkheid en door
toedoen van de concessiehouder of de nabestaanden. De werken worden door een deskundige
aannemer of steenkapper uitgevoerd en dit volgens de regels van de kunst.
§ 4. Ten minste twintig dagen vóór het plaatsen of verbouwen van graftekens wordt hiervan in tweevoud
een tekening ingediend bij het stadsbestuur afdeling technische dienst. De werken kunnen enkel
worden uitgevoerd nadat het stadsbestuur schriftelijk bevestigt dat de graftekens conform zijn met
de geldende normen.
Onverminderd de bepalingen hieromtrent in het politiereglement dient men zich voor de uitvoering van
de werken te schikken naar de praktische afspraken die hieromtrent worden gemaakt met het
stadsbestuur.
Artikel 3
Eenzelfde concessie mag slechts dienen:
 voor de aanvrager, zijn echtgenote, zijn bloed- of aanverwanten;
 voor personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe het het stadsbestuur
hun wil te kennen hebben gegeven.
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en diens familie.
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een
concessie aanvragen.
De vergunningen worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de begraafplaats
volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen.
In geen geval mag er vanaf 01/05/2016 een vergunning verleend worden op de plaats bestemd voor de
niet-vergunde gronden.

De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden. Wanneer één of meerdere
begunstigden niet de echtgenoot, noch de bloed- of aanverwant zijn van de aanvrager, worden de
concessieaanvragen ondertekend, niet alleen door de aanvrager zelf, maar ook, voor akkoord, door alle
begunstigden. Deze verplichting moet niet worden nageleefd wanneer gebruik gemaakt wordt van de in
artikel 2, derde lid van het decreet bepaalde mogelijkheid.
Artikel 4
Het verlenen van een concessie door het stadsbestuur houdt geen verhuring noch een verkoop in. Er
mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die waarvoor ze werd
verleend, onder voorbehoud van een andere beslissing door het college van burgemeester en
schepenen. De concessies zijn onoverdraagbaar. behoudens afstand op vraag van de
concessiehouder(s) en terugname door het stadsbestuur Eeklo.
Geschillen omtrent de bezetting van plaatsen in een concessie kunnen niet door het stadsbestuur
worden beslecht. De concessies zijn burgerlijke rechten, de beslechting van geschillen daaromtrent
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken.
Artikel 5
De concessies werden voor 01/05/2016 verleend voor 15, 30 en 50 jaar te rekenen vanaf de datum van
laatste bijzetting. Deze concessies zijn hernieuwbaar voor hun duurtijd.
Vanaf 01/05/2016 worden concessies verleend voor 25 jaar te rekenen vanaf de eerste bijzetting.
Deze concessies zijn hernieuwbaar voor 10 jaar. De hernieuwing van 10 jaar is verplicht voor een
bijzetting in een concessie waarvan de duurtijd minder dan 10 jaar is, de nog niet verstreken duurtijd zal
gerespecteerd worden. Bij niet-hernieuwing neemt de concessie een einde en zal er geen bijzetting
gebeuren ingevolge de grafrust van 10 jaar.
De concessies worden om praktische redenen verleend door het college van burgemeester en
schepenen in plaats van de gemeenteraad.
Vermits het college normaal slechts wekelijks vergadert, zal in de dagelijkse praktijk de voorlopige
toewijzing gebeuren door het departement Burgerzaken, dienst Begraafplaatsen, eventueel in
samenspraak met de burgemeester of de bevoegde schepen. Het college controleert en bekrachtigt de
voorlopige toewijzingen.
Artikel 6
De concessies worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in het desbetreffende
huishoudelijk reglement, het politiereglement en het desbetreffende retributiereglement, die gelden op
het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.
De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van begraving onder voorbehoud
van betaling, het betalingsbewijs is de bevestiging van het concessiecontract.
Artikel 7
Er kan schriftelijk afstand genomen worden van een concessie.
Bij afstand van een grafkelderconcessie zal 1/3de terugbetaald worden van het betaalde tarief. Na het
10de jaar zal men geen terugbetaling kunnen vorderen.
Bij afstand van een nis, urnenkelder of tegel gevolgd door verwijdering zal er na twee jaar geen recht
meer op vordering van het betaalde tarief zijn.
Artikel 8
Duurtijd van de concessies
Het stadsbestuur kan in extra middelen van bekendmaking voorzien, zoals bijvoorbeeld:
- een brief gericht naar het laatst gekend adres van de aanvrager;
- het stedelijk informatieblad;
- een aanduiding ter plaatse.
De concessie kan vervallen op de einddatum als er geen aanvraag voor een hernieuwing is door middel
en onder voorbehoud van:
- een door de begrafenisadministratie overgemaakte aanvraag tot hernieuwing;
- een spontane aanvraag tot hernieuwing van de concessie; of een navraag bij de dienst
begrafenisadministratie naar aanleiding van een aanduiding op de plaats van de concessie;
- een jaar na aanplakking aan de concessie.
Wanneer de concessie om welke reden ook een einde neemt, zullen belanghebbenden beschikken over
een termijn van drie maanden om de graftekens weg te nemen, bijgevolg worden de niet weggenomen
graftekens, na het verstrijken ervan eigendom van het stadsbestuur.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te beëindigen bij
toepassing van een procedure van verwaarlozing.
De altijddurende concessies zijn sinds de wet van 20 juli 1971 omgezet in concessies die om de vijftig
jaar, en zonder vergoeding, hernieuwd kunnen worden. Met betrekking tot de personen die een

aanvraag tot hernieuwing kunnen indienen, gelden dezelfde bepalingen als bij de hernieuwingen van
niet-altijddurende concessies.
Het decreet wijzigt de procedure die voor hernieuwing van een dergelijke concessie gevolgd moet
worden. Dezelfde procedure als bij de hernieuwing van niet-altijddurende concessies moet toegepast
worden. De procedure die wordt vastgesteld in de wet van 20 juli 1971, met de opsporingen van
eventuele belanghebbenden, vervalt dus.
Herbestemming ingevolge bruikleen
De stad biedt de mogelijkheid aan de belangstellenden om grafconcessies met of zonder kelder, mits
instandhouding van een bestaand grafmonument in bruikleen te nemen voor een duurtijd van 50 jaar
met mogelijkheid tot hernieuwing en vanaf 01/05/2016 met een duurtijd van 25 jaar met mogelijkheid tot
hernieuwing per 10 jaar. De modaliteiten zijn opgenomen in het retributiereglement artikel 11
goedgekeurd door de gemeenteraad op 18/04/2016.
Tijdelijke graven en nissen.
Het stadsbestuur gedoogt enkel de verlenging van de tijdelijke graven (gratis grond) op de oude
begraafplaats en op de nieuwe begraafplaats per 5 of 10-jaar verlengbaar. Vanaf 01/05/2016 zal de
duurtijd van 10-jaar gratis verleende graven of nissen niet meer verlengbaar zijn en zullen bij de tijdelijke
graven die verlengbaar waren dit enkel toegestaan worden voor 10 jaar.
Voorwaarden betreffende alle concessies in het huishoudelijk reglement, het politiereglement en het
retributiereglement zoals die gesteld zijn op het ogenblik van verzending van de aanvraag tot verlenging.
Artikel 9
Indien een grondgraf, kelder, nis, urnenkelder of tegel wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden door het stadbestuur moet worden weggenomen, hebben de
concessiehouders recht op het bekomen van een grondgraf , kelder, nis, urnenkelder of tegel van
dezelfde oppervlakte op dezelfde of op een andere begraafplaats in de stad. De kosten van
overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel van een vervangende
grafkelder of urnenkelder, zijn ten laste van het stadsbestuur. als ook uitzonderlijk de tijdelijke graven
aangegaan voor 01/05/2016 ( artikel 5 § 2, tweede lid, van het decreet van 16 januari 2004).
Artikel 10
Het stedelijk mortuarium mag enkel gebruikt worden voor:
1. het bewaren in afwachting van de begraving van de gevonden lijken die nog geïdentificeerd
moeten worden;
2. het opnemen van lijken waarop ingevolge rechterlijke beslissing een lijkschouwing moet worden
verricht;
3. het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid;
4. het bewaren van lijken waarvan de overbrenging is gevraagd door de familie of, bij ontstentenis,
door elke belanghebbende, na machtiging van het stadsbestuur;
5. die niet op de plaats van het overlijden bewaard kunnen worden.
Artikel 11
De begraafplaatsen zijn bestemd voor:
 de personen die op het grondgebied van de stad overleden zijn of er dood zijn aangetroffen;
 de personen die buiten het grondgebied van de stad overleden zijn of daar werden aangetroffen,
maar die in haar bevolkingsregisters, vreemdelingen- en wachtregister zijn ingeschreven;
 de personen, begunstigd met een recht op begraving in een grafkelderconcessie; 50 jarig grondgraf
of met een recht op bijzetting in een concessie van een nis, urnenkelder, as-urnentegel;
 oud inwoners van de stad, die Eeklo hebben verlaten om zich te laten opnemen in een rust- of
verzorgingstehuis of Eeklo pas binnen het jaar hebben verlaten;
 uitzonderlijk en als de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de stad, kan het college
van burgemeester en schepenen toestemming geven tot begraving op één van de stedelijke
begraafplaatsen.
Artikel 12
De begravingen worden volgens plan in regelmatige volgorde naargelang hun aankomst op de
begraafplaats uitgevoerd, in afzonderlijke kuilen, behalve de 2de begraving in 50-jarige grondconcessies
voor twee personen en de begraving in een concessie voorzien voor meerdere stoffelijke overschotten
of asurnen. Dit plan wijst de percelen aan voor begraving in volle grond, graf- en urnenkelders, tegels
op de bomenbegraafplaats, kindergraven, alsook voor de bijzetting in de nissen van het columbarium.
De strooiweide bestaat uit een droge bovenlaag. De belasting van de bodem moet in evenwicht zijn met
de aanwezige begroeiing.
Op de doodskist of as urne wordt een plaatje bevestigd met het jaartal en het volgnummer van de
begraving.

De begraving, bewaring in een columbarium, urnenkelder, urnentegel of uitstrooiing van de as op de
stedelijke begraafplaatsen met nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan, wordt opgetekend in een
register dat bijgehouden wordt op het bureel van de begraafplaats Eeklo centrum nieuw. Voor de
uitstrooiing van de as beperkt de nauwkeurige aanduiding van de plaats zich tot de vermelding van de
strooiweide ( artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 ).
Artikel 13
De gemeente beschikt over drie begraafplaatsen gelegen te Eeklo centrum nieuwe begraafplaats; Eeklo
centrum oude begraafplaats en de begraafplaats van Balgerhoeke.
Artikel 14
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 zoals keien en kiezels, betegeling en houthaksel.
De nabestaanden worden verzocht om binnen een termijn van 30 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, zullen de voorwerpen van ambtswege worden
verwijderd zonder dat de eigenaar hiervoor enig recht op vergoeding of schadeloosstelling kan laten
gelden.
Bij een teraardebestelling van stoffelijke overschotten of urne worden bloemkransen, bloemstukken,
ruikers en bloemen in kunststof van eender welke rustplaats verwijderd zodra deze niet meer fris zijn.
Artikel 15
De afmetingen van de grafkuilen op de stedelijke begraafplaatsen zijn in regel:
 gewone grafkuilen: 2,20 m lang en 0,70 m breed;
 grafkuilen voor kinderen jonger dan 8 jaar: 1 m lang en 0,60 m breed;
 grafkuilen voor het begraven van asurnen: 0,40 m lang en 0,40 m breed.
In volle grond worden de stoffelijke overschotten bijgezet In volle grond wordt het stoffelijk overschot of
de asurne begraven. op een diepte van minimum 1,90 m met een tussenruimte van 35 cm grond tussen
de kisten en 65 cm grond boven de laatste. Aan een graf mogen geen milieutoxische stoffen worden
toegevoegd.
De afstand tussen de doodkisten of lijkwaden zal volgens het besluit van de Vlaamse regering dd.
14/05/2004 minstens 60 cm bedragen.
 Nissen columbarium Eeklo-Centrum (oud) en Balgerhoeke:
 buitenmaat: 0,39 m hoog x 0,35 m breed x 0,20 m diep;
 binnenmaat: 0.30 m hoog x 0.26 m breed x 0,19 m diep.
 Nissen columbarium Eeklo-Centrum nieuw:
 buitenmaat: 0,495 m hoog x 0,495 m breed x 0,495 m diep;
 binnenmaat: 0,38 m hoog x 0,38 m breed x 0,45 m diep.
 Zeshoekige nissen op alle columbaria:
 buitenmaat: 0,59 m hoog x 0,51 m breed x 0,49 m diep;
 binnenmaat: 0,45 m hoog x 0,39 m breed x 0,42 m diep.
De urnenkelders hebben volgende afmetingen:
Binnenmaat 0,38 m op 0,38 m en 0,45 m diep.
Grafmonument voor urnenkelder begraafplaats Eeklo centrum nieuw en Balgerhoeke:
Maximum 0,75 m x 0,75 m ter plaatse nazicht is vereist.
De bloembakken mogen de aangebrachte strook van 25 cm niet overschrijden.
Grafmonument voor urnekelder begraafplaats Eeklo-Centrum oud:
Binnenmaat 0,38 m op 0,38 m en 0,45 m diep.
Onderplaat 0,60 m x 0,60 m,
Bovenplaat maximum hoogte 0,50 m het materiaal verwerkt in de bovenplaat mag geen vuil afgeven op
de betonplaat, roest en andere vlekken.
De bloembakken mogen enkel losse, wegneembare en aan de voorkant van het grafmonument op de
betonnen strook van 25 cm geplaatst worden.
Indien één familie een groep van vier urnenkelders koopt mag er één deksteen geplaatst worden
van 1,40 m x 1,40 m en maximum hoogte 0,50 m
De as- en urnentegels:
 de grondkuil mag de afmeting van de tegel van 0,50 m lang op 0,50 m breed niet overtreffen
zodat er geen gevaar voor instorting is. De diepte moet nog een grondlaag voorzien van 0,20 m
boven de as urne;
 rond iedere boom worden 4 tegels aangebracht. De tegels worden onderling op 3 m afstand
van elkaar ingeplant volgens hetzelfde raster als de bomen.
Percelen bestemd voor het begraven in grafkelder.

Artikel 16
Het stadsbestuur plaatst de grafkelders in eigen beheer en geeft concessie voor 25 jaar vanaf
01/05/2016, tegen betaling van de kostprijs vastgesteld in het thans geldende retributiereglement.
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 koolstoffilter.
Het openen en sluiten van een grafkelder gebeurt steeds door de gemeente en tegen betaling van de
kostprijs, die vastgesteld is in het thans geldende retributiereglement.
Artikel 17
Het aantal (niet-gecremeerde) lichamen bij te zetten Het aantal personen te begraven in een grafkelder
wordt bepaald door de bestaande concessies en de nog toe te wijzen concessies door het stadsbestuur
en zullen bij het ontbreken van reservatie de toelating vereisen van de concessiehouder.
Asurnen kunnen bijgezet worden indien er ruimte beschikbaar is in de grafkelder of in volle grond na
betaling van de kostprijs volgens het thans geldende retributiereglement.
In grafkelders worden de stoffelijke overschotten bijgezet op een diepte van minimum 0,80 m.
Artikel 18
Als een columbariumconcessie of een urnenkelderconcessie, om welke reden ook een einde neemt, en
zeker wat betreft de gratis nis 10 jaar en gratis urnenkelder 10 jaar, kan de as worden uitgestrooid op
de daartoe bestemde plaats, nadat daartoe de nodige formaliteiten werden vervuld volgens het decreet
van 16/01/2004, artikel 18.
Artikel 19
Er wordt een zuil of een element voorbehouden voor het aanbrengen van herdenkingsplaatjes na
betaling van de kostprijs volgens het thans geldende retributiereglement en is niet verplicht. Voor niet
inwoners waarvan de as verstrooid wordt op één van de begraafplaatsen van de stad Eeklo wordt de
kostprijs bepaald volgens het thans geldende retributiereglement.
Artikel 20
Opgravingen en ruimingen.
Behoudens de opgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen opgraving worden
verricht dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester en mits een grafrust van 10 jaar (artikel
4 van het decreet van 16 januari 2004). Asurnen kunnen zonder voorafgaande toestemming en op vraag
van de nabestaanden een andere bestemming krijgen op de begraafplaats mits inachtneming van het
thans geldende retributiereglement.
Het verlenen van de toestemming tot opgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen.
Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de burgemeester van die andere
gemeente toestemming geven voor de begraving in zijn gemeente vooraleer het stoffelijk overschot
wordt opgegraven. De burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot begraven ligt, moet
met toepassing van artikel 4 van het decreet eveneens toestemming geven tot opgraving en tot vervoer.
Artikel 21
De aanvraag tot opgraving door het personeel van stad Eeklo of door een gespecialiseerde firma moet
door de nabestaande(n) schriftelijk worden gericht aan de burgemeester. Onverminderd het recht van
de burgemeester om in zijn toestemming bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds de
volgende beschikkingen worden nageleefd:
 dag en uur waarop de opgraving zal plaatsvinden worden in overleg met de dienst van de
begraafplaatsen vastgesteld;
 het grafmonument, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf
kunnen bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden vooraleer tot de opgraving wordt
overgegaan op kosten van de aanvrager tenzij anders beslist door het college van burgemeester
en schepenen, zoals bij opgravingen bevolen door de gerechtelijke overheid;
 een gespecialiseerde firma aangesteld en ten laste van de nabestaande of aanvrager, zorgt voor
het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van de kuil;
 het openen van de nis of urnentegel, het uitnemen van de urne en het opnieuw sluiten geschieden
door de zorgen van de stad tegen betaling van de kostprijs die vastgesteld is in het thans geldende
retributiereglement en ten laste is van de aanvrager, tenzij het college van burgemeester en
schepenen anders beslist.
Tijdens de opgraving wordt enkel de plaats voor het publiek visueel afgeschermd (artikel 8 van het
besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004). De toegang tot de begraafplaats mag aan bezoekers
niet ontzegd worden.
De personen die belast zijn met de opgravingwerkzaamheden moeten voldoende opgeleid zijn en
moeten beschermende kledij dragen (artikel 9 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei
2004).

Er moet tot een opgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en van een
gemachtigde van de technische dienst of burgerzaken, die er verslag van opmaakt. Vernieuwing van
de kist kan voorgeschreven worden als ze dat nodig achten en ze kunnen een andere maatregel nemen
om de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen en dit op kosten van de aanvrager,
tenzij het college van burgemeester en schepenen anders beslist.
De burgemeester kan een lid of een afgevaardigde van de familie toestemming verlenen om de
opgraving bij te wonen.
Als bij ruiming een omhulling wordt aangetroffen die de zuurstoftoetreding belemmert moet die worden
verwijderd. Als dat onmogelijk is, moet ze in ieder geval luchtdoorlatend worden gemaakt.
Na de ruiming zullen de stoffelijke resten enkel herbegraven worden in de knekelput of het knekelgraf
op het perceel Blok Z van de nieuwe begraafplaats Eeklo-centrum met uitzondering van crematie.
Artikel 22
Tijdens het transport van onverteerde resten wordt gebruik gemaakt van een al dan niet herbruikbare
lucht- en vloeistofdichte kist. Zo deze kist uitsluitend voor het vervoer is bestemd, mag deze kist
vervaardigd zijn uit niet-afbreekbaar materiaal (artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van
14 mei 2004).
Als de bestemming van het lijk buiten de begraafplaats van opgraving is gelegen, moet het lijk in
afwachting van vervoer worden bewaard in een lucht- en lekdichte kist (artikel 12 van het besluit van de
Vlaamse regering van 14 mei 2004).
Artikel 23
De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang worden
onderhouden door de stad overeenkomstig de voorschriften van artikel 26 § 2, van het decreet (het
besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 bevat een aantal voorschriften omtrent de opmaak
van deze lijst).
De graven gelegen op het funerair beschermd gedeelte van het begraafplaats blijven ten laste van de
nabestaande(n) voor zover deze gekend zijn.
Artikel 24
Door hergebruik van beschikbare open ruimten op de begraafplaatsen van Eeklo, zullen de afmetingen
tussen de vroeger geplaatste- en de nieuwe grafmonumenten verschillen.
Een uniformiteit en esthetiek zal nagestreefd worden in de beoordeling en goedkeuring door de
verantwoordelijk van de technische dienst van de stad Eeklo en dit voor alle begravingen in volle grond,
kelder, kuil of nis.
Artikel 25
Uitsluitend de stedelijke aangestelde is ertoe bevoegd:
- een volgnummer aan te brengen op de kist of de urne;
- de as uit te strooien op de as weide of te begraven in een composteerbare urne of in de kuil onder
tegel;
- de kist of de urne in de kuil, de grafkelder, urnenkelder en columbarium te plaatsen;
- een graf te delven voor begravingen of bijzettingen in volle grond en de kuil te vullen;
- bestaande grafkelders te openen en te sluiten;
- de nis in een columbarium te openen, te plaatsen en af te sluiten;
- de as- of urnentegel van de bomenbegraafplaats te openen, te plaatsen en af te sluiten.
Artikel 26
Op de stedelijke begraafplaats werd door het college van burgemeester en schepenen een plaats
aangeduid als ereperk en herdenkingsmonument opgericht voor de gesneuvelden en oud-strijders uit
de wereldoorlogen 1914-1918 en 1940-1945.
De in aanmerking komende overledenen op de gedenkplaat werden afzonderlijk vermeld met naam en
voornaam.
De aanvraag tot opname op een afzonderlijke gedenkplaat en begraving in het ereperk kan gebeuren
door iedere belanghebbende bij het college van burgemeester en schepenen, mits voorlegging van de
documenten, waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden (attest of opgave dienstvermeldingen
afgeleverd door de bevoegde dienst van het ministerie van Landsverdediging). De aanvraag kan enkel
ingediend worden ten voordele van een nog levend persoon of op het ogenblik van zijn overlijden en
bijzetting in het ereperk.
Artikel 27
Op de stedelijke begraafplaats werd door het college van burgemeester en schepenen een plaats
aangeduid voor het begraven van stoffelijke overschotten behorende tot een geloofscongregatie.
STEDELIJKE BEGRAAFPLAATSEN – HERBESTEMMING GRAFMONUMENTEN – ANNEX AAN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1
Bestaande grafmonumenten van burgers kunnen vanaf 1 mei 2016 voor een normale, hernieuwbare
concessie van 25 jaar verlengbaar per 10 jaar in bruikleen worden gegeven.
Artikel 2
De concrete aanvragen voor bruikleen van bestaande grafmonumenten, telkens gekoppeld aan een
concessieaanvraag, worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, voor zover
deze worden verleend onder de volgende voorwaarden:
 de aanvraag gebeurt tegelijkertijd voor de concessie van het graf en voor de bruikleen van het
grafmonument, met de term aanvrager wordt zowel bruiklener als concessionaris bedoeld;
 het betreft een grafmonument waarvan de stad eigenaar geworden is en waarvan zij de bruikleen
toestaat. De stad behoudt het eigenaarschap over het grafmonument;
 de bruikleen van het grafmonument is onlosmakelijk verbonden met de grafconcessie;
 de bruikleen kan maar worden verleend en is maar rechtsgeldig zolang er voor het graf aan
dezelfde aanvrager een concessie is toegekend;
 de aanvrager verbindt er zich toe om de instandhouding- en/of restauratiewerken aan het
grafmonument (in slechte staat) die hem gratis ter beschikking wordt gesteld, uit te voeren en dit
binnen de 5 jaar, zo niet wordt een retributieboete opgelegd;
 de aanvrager betaalt de retributie voor de 25-jarige grafconcessie met monument zoals vastgesteld
in de thans geldende retributiereglementering voor de begraafplaatsen;
 de aanvrager is aansprakelijk voor eventuele schade aan de eigendommen van de stad als gevolg
van werken die in zijn/haar opdracht worden uitgevoerd;
 de sanering en ontruiming zijn ten laste van de aanvrager, op speciale aanvraag zal de stad
sanering en ontruiming ten laste nemen na betaling van de kosten door de aanvrager;
 de bruikleen overeenkomst loopt gelijk met de aanvang en het einde van de concessie en neemt
hoe dan ook een einde indien de concessie wordt beëindigd;
 de bruikleen van het bestaand grafmonument wordt rechtsgeldig op het ogenblik dat het college
van burgemeester en schepenen de concessieaanvraag goedkeurt of bekrachtigt nadat alle
voorwaarden zijn voldaan;
 bij het niet-naleven van de voorwaarden die deel uitmaken van de bruikleen kan de stad de
verwaarlozingprocedure inzetten. Dit leidt na één jaar tot beëindigen van de concessie en de
bruikleen van het grafmonument;
 de aanvrager verbindt er zich toe om geen aanspraak te maken op vergoedingen of compensaties
bij het beëindigen of niet hernieuwen van de bruikleen;
 op het ogenblik van aanvang van de bruikleen wordt het thans geldende retributiereglement
toegepast.
Artikel 3
Over de aspecten van monumentenzorg adviseert het stedelijk funerair team in overleg met de dienst
ruimtelijke ordening Vlaanderen – Dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen.
De bruikleen kan slechts toegestaan worden na onderzoek en goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen.

