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HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen : 

Artikel 1. 

De gemeente Zwevegem beschikt over zeven begraafplaatsen waar de begravingen en 

bijzettingen kunnen plaats hebben. 

1. Zwevegem – Centrum 

2. Zwevegem – Kappaert 

3. Zwevegem – Knokke 

4. Zwevegem – Heestert 

5. Zwevegem – Moen 

6. Zwevegem – Otegem 

7. Zwevegem – Sint-Denijs 

De teraardebestelling van de stoffelijke overschotten is mogelijk op alle werkdagen en op de 

zaterdagen van 9 uur tot 13 uur, uitgesloten op de wettelijke feestdagen. Iedere begraafplaats 

moet tevens beschikken over een columbarium waar de asurnen kunnen worden bijgezet, een 

strooiweide voor de uitstrooiing van de as en een urnenveld waar de asurnen kunnen begraven 

worden. De bijzetting van urnen en uitstrooiing kan iedere dag – uitgezonderd op wettelijke 

feestdagen -  tussen 9 uur en zonsondergang, door een gemeentelijk aangestelde persoon.  

Artikel 2. 

De begraafplaatsen worden zo omheind dat de doorgang en het zicht in de mate van het 

mogelijke belemmerd worden. Daartoe kan eventueel voldoende beplanting worden 

aangebracht. 

Artikel 3. 

De gemeentelijke begraafplaatsen vallen onder het gezag, de politie en het toezicht van de 

gemeenteoverheid, die zorg dragen dat er geen wanorde heerst, geen handelingen worden 

verricht in strijd met de eerbied voor de doden en dat er geen opgravingen plaatsvinden zonder 

voorafgaande toelating. 

Artikel 4. 

Vooraf moet een toelating tot begraven afgeleverd worden door de Ambtenaar van de 

Burgerlijke stand van de gemeente Zwevegem. 

Voor de plaats en het tijdstip moeten de betrokkenen zich schikken naar de beslissingen van de 

Burgemeester of zijn aangestelde. 

Artikel 5. 

Zonder concessie kunnen op de begraafplaatsen begraven worden, verstrooid of bijgezet in een 

columbarium of urnenkelder. 

1. De personen die overleden zijn op het grondgebied van de gemeente, (vermiste, dood 

aangetroffen personen). 



4 
 

Reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 

2. De personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem en op 

het grondgebied van de gemeente of buiten de gemeente overleden zijn. 

3. De personen die in een instelling buiten de gemeente verblijven, doch die wegens 

ouderdom of hulpbehoevendheid werden opgenomen in een instelling of 

bejaardentehuis en voorheen hun verblijfplaats te Zwevegem hadden. 

4. Personen die wegens ziekte of leeftijd bij een bloed- of aanverwant buiten de gemeente 

zijn gaan wonen en die voorheen hun laatste verblijfplaats hadden te Zwevegem, sedert 

minder dan 15 jaar. Dit moet blijken uit een attest afgeleverd door de betrokken 

gemeente. 

5. De E.G. ambtenaren, gezien hun persoonlijk statuut – die een bewijs voorleggen van 

verblijf op het grondgebied, alhoewel niet ingeschrevenen in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister van de gemeente Zwevegem. 

 

Artikel 6.  

Het aanleggen van graven boven de grond is verboden, behoudens bijzondere machtiging door 

de Provinciegouverneur verleend op eensluidend advies van de provinciale 

gezondheidsinspectie. De bijzetting boven de grond in bouwwerken die bestonden op 13 

augustus 1971 zijn toegelaten. Bovenstaand verbod is niet van toepassing op columbaria. 

Artikel 7. 

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn ingedeeld in percelen met niet-vergunde en vergunde 

graven. Elk perceel heeft een eigen kenletter en grafnummer. De reglementering omtrent 

vergunde als niet-vergunde graven is behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen op de 

graven , urnenvelden en columbaria van toepassing. 

Artikel 8. 

De grafkuilen voor begravingen hebben een breedte van 1 m, een lengte van 2 m en een diepte 

van minstens 1,50 m. Op de urnenvelden hebben de graven 1 m lengte en 1 m breedte en een 

diepte van 0,60 m. 

Artikel 9. 

Ieder lijk of de as van crematie wordt onmiddellijk na de aankomst op de begraafplaats 

begraven of bijgezet in een columbarium, urnenkelder of uitgestrooid. Indien dit niet mogelijk 

is, hetzij door gevallen van heerkracht, hetzij door weersomstandigheden of familiale 

aangelegenheden, moet het stoffelijk overschot of de asurne opgeborgen worden door de 

begrafenisondernemer aangesteld door de familie. 

Artikel 10. 

Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen begraven worden op de kinderbegraafplaats in volle 

grond. Het betreft hier een gratis hernieuwbare concessie voor 30 jaar. 
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Artikel 11. 

1. Wanneer nieuwe, voor begraving bestemde ruimten aangelegd zijn, bepaalt de 

gemeenteraad de datum waarop niet meer begraven wordt op de oude begraafplaatsen. 

Deze worden in de staat gelaten waarin zij zich bevinden; gedurende vijf jaar mag er 

generlei gebruik van worden gemaakt. De gemeenteraad bepaalt hoe de beslissing tot 

sluiting zal worden bekendgemaakt. 

2. Na verloop van de in punt 1 bepaalde tijd of ten minste vijf jaar na de laatste begraving, 

waarbij de inschrijving in het begravingsregister als bewijs geldt, wordt de beslissing 

waarbij de gemeenteraad een andere bestemming geeft aan de gronden van de oude 

begraafplaatsen, ter goedkeuring voorgelegd aan de Provinciegouverneur. Delvings- en 

funderingswerken mogen uitgevoerd worden mits toestemming van de provinciale 

gezondheidsinspectie. 

3. Wanneer er geen beslissing is die de datum bepaalt waarop niet meer begraven wordt, 

kan de gemeenteraad eveneens beslissen een andere bestemming te geven aan de oude 

begraafplaats als er tenminste tien jaar zijn verlopen na de laatste begraving op deze 

begraafplaats, waarbij de inschrijving in het begravingsregister als bewijs geldt. In dit 

geval kan het besluit van de gemeenteraad om een andere bestemming te geven aan de 

begraafplaats, eerst in werking treden een jaar nadat dit besluit is genomen en voor 

zover een afschrift van het besluit gedurende een jaar bij de ingang van de 

begraafplaats is aangeplakt. De bepalingen van punt 2 zijn eveneens van toepassing. 
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HOOFDSTUK II 

Niet-vergunde graven, columbariumnissen en urnenvelden. 

Artikel 12. 

In niet vergunde grond worden de overledenen 10 jaar gratis in volle grond begraven, 

individueel, in doorlopende volgorde, in de door de Burgemeester aangeduide percelen. Het 

plaatsen van een grafzerk valt ten laste van degene die in de lijkbezorging voorziet, dit zijn 

familieleden, nabestaanden of vrienden van de overledene. 

In elke niet-vergunde columbariumnis mag slechts één asurne geplaatst worden. De plaat 

aangebracht op de columbariumnis afgeleverd door het Gemeentebestuur valt tevens ten laste 

van degene die in lijkbezorging voorziet. Het tarief van deze plaat wordt bepaald in het 

afzonderlijk retributiereglement. 

Op de strooiweide wordt, indien de familieleden of nabestaanden dit wensen, de naam van de 

overledene vermeld op de daartoe bestemde gedenkplaat, door middel van een naamplaatje, 

waarvan het tarief bepaald wordt in een afzonderlijk retributiereglement. 

Artikel 13. 

In geen geval mogen grafkuilen in niet-vergunde grond hergraven of opnieuw gebruikt worden 

voor het verloop van vijf jaar. Trapsgewijze begraving zal gebeuren zolang begraven kan 

worden op wettelijke diepte ( 1,50m) en rekening houdend met de bodemgesteldheid. Het 

grafteken, geplaatst op een niet-vergund graf of columbariumelement evenals het naamplaatje 

op de gedenkzuil op de strooiweide, mogen eveneens niet worden weggenomen binnen een 

periode van vijf jaar volgend op het overlijden. 
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HOOFDSTUK III 

Graf- columbariumnis- en urnenveldconcessies 

Artikel 14. 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de concessie te verlenen 

conform de modaliteiten van het gemeentelijk reglement en de tarieven voorzien in het 

retributiereglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen, dat door de Gemeenteraad 

wordt vastgesteld. Deze machtiging geldt eveneens voor de hernieuwing van de concessies. 

Voor het aanpassen van het retributiereglement van verwaarloosde concessies wordt de 

beslissing genomen door de Gemeenteraad. 

De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen. Zij 

vermeldt de identiteit van de aanvrager en van alle begunstigden. Een zelfde concessie mag 

slechts dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten en voor de 

leden van een of meer religieuze gemeenschappen, evenals voor de personen die daartoe ieder 

hun wil te kennen geven bij de gemeentelijke overheid. Door de concessiehouder aangewezen 

derden kunnen daar ook worden bijgezet. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik 

een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen. 

Door het verlenen van een concessie vervreemdt het Gemeentebestuur de grond of de 

columbariumnis niet. Zij verleent slechts een genot en gebruiksrecht met een speciale, tijdelijke 

en nominatieve bestemming. 

Artikel 15. 

1. Er kan geen concessie verleend worden voor het overlijden. 

 

2. In een concessie voor 30 jaar in volle grond mogen slechts twee personen begraven 

worden of bijgezet worden. In een concessie met kelder mogen daarentegen drie 

personen begraven of bijgezet worden. In een columbariumnis en in een urnenkelder 

mogen maximum drie urnen geplaatst worden. 

 

3. In afwijking op punt 2 kan een bijkomende concessie verleend worden. Bij de aanvraag 

om een concessie is het dan ook noodzakelijk dat alle namen van begunstigden worden 

vermeld. De concessies worden op het ogenblik van het eerste overlijden nominatief 

toegewezen. De nominatief toegekende concessies kunnen enkel door de 

concessiehouder of zijn erfgenamen schriftelijk gewijzigd worden. 

 

Artikel 16. 

Op de begraafplaatsen zijn ereperken ( graven en een urnenveld) voorzien voor de oudstrijders, 

gewezen krijgsgevangenen, verzetslieden, weggevoerden, oorlogsinvaliden waar verder zal 

begraven worden, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. De duur van deze concessie is 30 jaar. 

Geestelijken ( priesters en kloosterlingen), overleden in Zwevegem kunnen een gratis concessie 

bekomen van 30 jaar. 

De echtgenote, bloed- of aanverwant of de persoon die op het ogenblik van overlijden een 

feitelijk gezin vormde mag bijgezet worden. 
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De concessie moet aangevraagd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen 

samen met een eensluidend verklaarde fotokopie van de vuurkaart voor de strijders van de 

oorlog 1914 – 1918 of van de kaart met opgave van de oorlogsdiensten voor strijders 1940 – 

1945, afgeleverd door de bevoegde dienst van het Ministerie van Landsverdediging. Het tarief 

van deze concessies wordt bepaald in het afzonderlijk retributiereglement. 

Voor de oudstrijders kan de duur van de concessie van 30 jaar op aanvraag verlengd worden 
voor een termijn van 10 jaar. Dit kan meerdere keren, op aanvraag en telkens voor 10 jaar. 
Deze verlenging is gratis. 
 

Artikel 17. 

De concessies hebben een duur van 30 jaar, men onderscheidt :  

a. Grafconcessies in volle grond of kelder van 2m2 

b. Urneconcessies in volle grond of kelder van 1m2 

c. Columbariumnisconcessies 

Bij hernieuwing kan ook een duur van 15 jaar toegestaan worden. 

Artikel 18. 

Binnen de duur van de concessie kan de aanvrager, zijn erfgenamen of bij ontstentenis een 

derde persoon de hernieuwing van een concessie aanvragen. De hernieuwing kan voor 15 jaar 

of voor 30 jaar aangevraagd worden. De nabestaanden worden tijdig aangeschreven door de 

gemeentelijke overheden. Indien de belanghebbende onvoldoende financiële waarborgen voor 

het onderhoud van de concessie biedt, kan de aanvraag om hernieuwing geweigerd worden. De 

hernieuwingen worden toegekend tegen de prijs en de voorwaarden die gelden op het moment 

van de aanvraag.  

Artikel 19. 

Telkens na vijftig jaar, en zonder retributie, kan de altijddurende concessie die krachtens het 

Keizerlijk decreet van 23 priarie jaar XII werd verleend voor de inwerkingtreding van de wet van 

1971 op aanvraag van enig belanghebbende hernieuwd worden. Binnen een termijn van 1 jaar 

ingaand bij het verstrijken van het vijftigste jaar van de concessie dient de aanvraag tot 

hernieuwing ingediend te worden. 

Bij het verstrijken van de concessie wordt door de Burgemeester of zijn gemachtigde akte 

opgemaakt waarbij de belanghebbende eraan herinnerd wordt dat, indien zij hun recht wensen 

te behouden, een aanvraag tot hernieuwing moet worden ingediend voor de datum bepaald in 

de akte. Deze akte wordt toegezonden aan de persoon die de aanvraag om concessie heeft 

ingediend of na zijn overlijden aan zijn erfgenamen of rechthebbenden. Ontbreekt elk spoor van 

bedoelde personen, wordt een afschrift van deze akte een jaar lang zowel bij het graf als aan 

de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Werd binnen deze termijn geen aanvraag om 

hernieuwing gedaan, dan vervalt de concessie. 

Artikel 20. 

1. Hernieuwing zonder bijzetting. 
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Concessies aangevraagd na juli 1971 zijn eveneens hernieuwbaar. Opeenvolgende 

hernieuwingen kunnen toegestaan worden en dienen aangevraagd te worden voor het 

verstrijken van de concessie of voor de latere vervaldata verstreken zijn. Voor deze 

hernieuwingen is het retributiereglement door de Gemeenteraad bepaald van 

toepassing. 

 

 

 

2. Hernieuwing met bijzetting. 

Op uitdrukkelijke aanvraag van iedere belanghebbende en naar aanleiding van een 

nieuwe bijzetting kan de concessie worden hernieuwd. 

Indien een belanghebbende erom verzoekt voor het verstrijken van de vastgestelde 

termijn, neemt een nieuwe termijn van dezelfde duur een aanvang vanaf elke nieuwe 

bijzetting in de concessie. Ingeval 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 het graf bestaan gedurende een termijn van tien 

jaar die ingaat op de datum van overlijden, indien dit overlijden zich minder dan tien 

jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan. De gemeenteraad stelt het 

tarief en de voorwaarden voor het verlenen van de concessie bepaald in punt 2 vast. In 

dit geval wordt de retributie, die door de gemeente gevorderd kan worden, 

proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige concessie 

overschrijdt. 

Artikel 21. 

Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen, of bij ontstentenis hiervan, 

iedere belanghebbende, kan de Gemeenteraad een concessie voortijdig beëindigen. Bij 

beëindiging op verzoek kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch gedeeltelijk 

teruggevorderd worden. 

Vooraleer de gemeenteraad tot beëindiging overgaat zal de vraag tot beëindiging aan de ingang 

van de begraafplaats en aan de betrokken concessie gedurende 1 jaar aangeplakt worden en 

zal de concessiehouder, zijn erfgenamen of bij ontstentenis, iedere belanghebbende schriftelijk 

in kennis gesteld worden. Bezwaren tegen voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden 

ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 22. 

Het onderhoud van de graven op vergunde grond rust op de belanghebbenden. Wie in 

toepassing van artikel 15.3 een bijkomende concessie verkreeg, is verplicht deze bijkomende 

concessie te onderhouden. 

Verwaarlozing of 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 zijn gemachtigde, die akte blijft een jaar lang 

bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van die 

termijn en bij niet-herstelling kan de gemeenteraad een einde maken aan het recht op de 

concessie. 

Artikel 23. 
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In geval van terugneming van percelen wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden, 

kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben slechts 

recht op het kosteloos bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een ander 

deel van de begraafplaats, tot het einde van de concessietermijn. De eventuele kosten voor het 

overbrengen van de stoffelijke overschotten en van de graftekens zijn ten laste van het 

gemeentebestuur. 

In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats kunnen concessiehouders geen 

aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben slechts recht op het bekomen van een 

perceel of nis van dezelfde afmetingen op een andere gemeentelijke begraafplaats, tot het 

einde van de concessietermijn. De eventuele kosten voor het overbrengen van de stoffelijke 

overschotten zijn ten laste van het Gemeentebestuur. De kosten voor het verplaatsen van de 

graftekens zijn ten laste van diegenen die de overbrenging hebben aangevraagd. Het recht op 

het kosteloos bekomen van een nieuw perceel of nis is afhankelijk van het indienen van een 

aanvraag door enige belanghebbende, binnen een termijn van 6 maanden, volgend op de 

bekendmaking van de Gemeenteraadsbeslissing. 
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Hoofdstuk IV  

Aangifte en vaststellen van overlijden, toelating tot begraven en crematie. 

Artikel 24. 

Ieder overlijden dat zich voordoet op het grondgebied van de Gemeente Zwevegem moet zo 

spoedig mogelijk aangegeven worden aan de Ambtenaar van de Burgerlijke stand door de 

personen aangewezen in artikelen 78, 83 en 84 van het Burgerlijk Wetboek. De aangevers 

dienen eveneens de nodige schikkingen te treffen voor de begrafenis, tenzij ze daartoe niet 

gerechtigd zijn. Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan en 

dit op kosten van de nalatenschap. Behoeftigen worden kosteloos op behoorlijke wijze gekist en 

vervoerd, ongeacht de wijze van teraardebestelling. 

De begrafenis vindt plaats uiterlijk de 7de dag na het overlijden, de dag van overlijden 

inbegrepen. Valt de 7de dag op een zondag of een wettelijke feestdag, wordt deze termijn 

verlengd tot de volgende werkdag. 

Artikel 25. 

Overeenkomstig artikel 77 van het Burgerlijk Wetboek dient de Ambtenaar van de Burgerlijke 

Stand vaststelling te doen of het een natuurlijk overlijden betreft alvorens het verlof tot 

begraven te verlenen. Dit blijkt uit het verslag van de geneesheer die het overlijden heeft 

vastgesteld, en die het formulier IIIC, stroken A, B en C heeft ingevuld. 

Artikel 26. 

Vooraleer de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand de toelating tot crematie van een overleden 

of dood aangetroffen persoon kan verlenen, dienen volgende stukken voorgelegd te worden :  

A. Bij een natuurlijk overlijden : 

1. De schriftelijke en ondertekende aanvraag van een familielid of door de gemachtigde 

van de familie, dit is de begrafenisondernemer, of een akte van uiterste 

wilsbeschikking waarbij de overledene de uitdrukkelijke wens te kennen geeft zijn 

stoffelijke overschot te cremeren. 

2. Een getuigschrift van de behandelende geneesheer of de geneesheer die het 

overlijden heeft vastgesteld, waarbij hij of zij bevestigt dat er geen tekens of 

aanwijzingen zijn van een gewelddadige dood, een verdachte dood of een overlijden 

door een niet vast te stellen oorzaak. 

3. Een verslag van een beëdigd geneesheer, aangesteld door de Ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand, om de doodsoorzaak na te gaan en in welk verslag wordt 

bevestigd dat er geen tekens of aanwijzingen zijn van een gewelddadig overlijden, 

een verdacht overlijden of een overlijden door een niet vast te stellen oorzaak. Het 
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ereloon en de kosten daaraan verbonden vallen ten laste van het gemeentebestuur 

van de woonplaats van de overledene. Indien betrokkene overlijdt in een andere 

gemeente dan die waar hij zijn woonplaats had, zal de gemeente van overlijden het 

ereloon en alle daaraan verbonden kosten van deze geneesheer dienen te betalen en 

wordt een schuldvordering doorgestuurd naar de gemeente van woonplaats van de 

overledene. Indien de overledene geen woonplaats heeft in België worden de kosten 

gedragen door de gemeente die het verlof tot crematie heeft verleend. 

 

B. Een gewelddadige overlijdensoorzaak, een verdacht overlijden of een 

overlijden met een niet gekende oorzaak :  

1. De schriftelijke en ondertekende aanvraag van een familielid of door de gemachtigde 

van de familie, dit is de begrafenisondernemer, of een akte van uiterste 

wilsbeschikking waarbij de overledene de uitdrukkelijke wens te kennen geeft zijn 

stoffelijk overschot te cremeren. 

2. Het overlijdensattest van de behandelende geneesheer waarin hij verklaart dat het 

een gewelddadig overlijden, een verdacht overlijden of een overlijden met niet 

gekende oorzaak betreft. 

3. De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand dient dit dossier onmiddellijk door te sturen 

naar de Procureur des Konings van het arrondissement en kan het verlof tot 

crematie slechts verlenen nadat de Procureur des Konings aan de Ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand het bewijs heeft overgemaakt dat er geen verzet is tegen de 

crematie. 

Artikel 27. 

Mits voorlegging van een akte van uiterste wilsbeschikking door de overledene opgesteld en 

ondertekend of mits een aanvraag tot crematie overgemaakt aan de Ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand door degene die in lijkbezorging voorziet mag de as afkomstig van crematie : 

1. Uitgestrooid worden op de daartoe voorziene strooiweide van de begraafplaats. 

2. Bijgezet worden in het columbarium van de begraafplaats. 

3. Begraven worden op het daartoe voorziene urnenveld van de begraafplaats. 

4. Uitgestrooid worden in de territoriale zee. 

5. Thuisbewaring 

Mits voorlegging van een akte van uiterste wilsbeschikking opgemaakt en ondertekend door de 

overledene en indien het een minderjarige betreft, op aanvraag van de ouders van de overleden 

persoon, of, in voorkomend geval op verzoek van  de voogd, kan de Ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand toelating verlenen om de as afkomstig van crematie :  

1. Uit te strooien op een plaats elders dan de gemeentelijke begraafplaats. 

2. Te begraven op een plaats elders dan de gemeentelijke begraafplaats. 

3. In een urne te bewaren door de nabestaanden. 

In acht dient genomen te worden dat deze vorm van lijkbezorging geen deel mag uitmaken van 

commerciële activiteiten, en dat de as afkomstig van crematie niet mag uitgestrooid of begraven 

worden op een ander openbaar domein dan de begraafplaats. Indien het een terrein betreft dat 

niet in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande schriftelijke 

toelating vereist van de eigenaar van het betrokken perceel. De uitstrooiing of begraving dient 
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te geschieden binnen de 48 uur na de crematie. Het ter beschikking stellen van de urne aan de 

nabestaanden voor bewaring betekent dat degene die de urne in ontvangst neemt 

verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, d.w.z. dat indien er een einde komt 

aan de bewaring van de as in een urne op een andere plaats dan de begraafplaats, de as door 

toedoen van de nabestaanden die er de zorg voor heeft of bij ontstentenis van erfgenamen, de 

urne binnen de 48 uur naar de gemeentelijke begraafplaats moet overgebracht worden om er, 

hetzij te begraven, hetzij in het columbarium bijgezet te worden, hetzij uitgestrooid te worden, 

hetzij op de aan het grondgebied België grenzende territoriale zee uitgestrooid te worden met 

uitzondering van de schriftelijke wilsbeschikking van de overledene of andere afwijkingen 

kunnen goedgekeurd worden door de burgemeester. 

 

Hoofdstuk V 

Lijkbezorging 

1. Kisting 

Artikel 28. 

De stoffelijke overschotten dienen in een doodskist geplaatst te worden. Een balseming, 

voorafgaandelijk aan de kisting, kan in de door de Koning bepaalde gevallen toegelaten worden. 

Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procedés die het natuurlijke 

en normale ontbinden van het lijk of de crematie beletten, is verboden. 

Artikel 29. 

De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen om de toepassing van de 

wettelijk en reglementaire bepalingen na te gaan. Het is de toeziener – grafdelver toegelaten de 

teraardebestelling te weigeren wanneer hij vaststelt dat het lijk gekist werd in overtreding met 

voorafgaande bepalingen. De ambtenaar van het crematorium kan de crematie weigeren indien 

de kisten niet voldoen aan de voorschriften bepaald in het KB van 19 januari 1973 tot uitvoering 

van de wet van 20 juli 1971. De begrafenisondernemer of de persoon die instond voor de 

kisting moet binnen de drie dagen de lijkkist vervangen of de onbederfelijke stoffen 

verwijderen. 

Artikel 30. 

Bij crematie worden alleen kisten in licht hout ( berk, den, populier) waarvan de wanden niet 

dikker zijn dan 20mm toegelaten. Zij moeten zoveel mogelijk met houten pinnen 

samengebracht zijn. Metalen handvaten mogen gebruikt worden, doch moeten gemakkelijk 

kunnen weggenomen worden. De kisten mogen niet vernist zijn. Het kleuren met waterverf is 

wel toegelaten. De wand van een eventuele zinken binnenkist mag niet dikker zijn dan 1mm. 

De binnenbekleding moet brandbaar zijn. Geen enkel voorwerp mag zich in de kist bevinden. De 

lijkkisten mogen niet langer zijn dan 2 m, niet breder dan 0,8 m en niet hoger dan 0,5 m. 

Artikel 31. 

Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na kisting niet meer 

geopend worden. 



14 
 

Reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 

2. Vervoer van lijken 

Artikel 32. 

Lijken dienen met een lijkwagen of een daartoe speciaal uitgeruste wagen te worden vervoerd. 

Het toezicht op lijkstoeten berust bij de Gemeenteoverheid, die zorg draagt dat zij, ordelijk, 

welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen. 

 

Artikel 33. 

Het stoffelijk overschot van behoeftigen wordt kosteloos en op behoorlijke wijze gekist en 

vervoerd. 

Artikel 34. 

Zonder voorafgaande toelating van de Burgemeester of zijn gemachtigde mag geen enkel lijk 

buiten het grondgebied van de gemeente Zwevegem vervoerd worden. De Burgemeester of zijn 

gemachtigde zal elke inbreuk op voorgaande alinea ter kennis brengen aan de bevoegde 

politieofficier. Voor een eenvoudige doortocht door de gemeente is geen toelating vereist. De 

kisting van het te verassen of naar het buitenland te vervoeren stoffelijk overschot vindt plaats 

in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, die de toepassing van 

de wettelijke en reglementaire  bepalingen nagaat. 

Artikel 35. 

De toelating tot vervoer van een lijk naar een andere gemeente in België wordt door de 

Burgemeester slechts afgeleverd op voorlegging van een toelating tot begraven, afgeleverd 

door de Burgemeester van de gemeente van bestemming. 

Artikel 36. 

Het lichaam van een buiten de gemeente overleden persoon mag niet op haar grondgebied 

worden overgebracht zonder voorafgaande toelating van de Burgemeester, die deze slechts zal 

afleveren indien het vervoer geschiedt door middel van een gesloten lijkwagen. Het lijk moet 

geborgen zijn in een waterdicht omhulsel. Deze overbrenging wordt slechts toegestaan indien 

het lijk rechtstreeks naar de kerk of begraafplaats wordt overgebracht of indien het in een 

funerarium of in de woning van de overledene of van zijner naaste familieleden wordt geplaatst. 

Artikel 37. 

De Burgemeester verleent eveneens verlof tot vervoer van een lijk naar het crematorium. Dit 

verlof geldt eveneens voor het vervoer van de as naar de plaats van bestemming. Het vervoer 

van de te cremeren lijken geschiedt met een gesloten lijkwagen. 

Artikel 38. 

De toelating tot vervoer van een lijk naar een instelling voor wetenschappelijk onderzoek, wordt 

slechts toegestaan op voorlegging van een bewijs waarbij de begunstigde instelling haar 

instemming verleent en voor zover de familie er zich niet tegen verzet. 

Artikel 39. 



15 
 

Reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 

De kist met het stoffelijk overschot moet door toedoen van de familie of de 

begrafenisondernemer belast met het vervullen van de nodige formaliteiten in een gewone 

toegankelijke plaats opgebaard worden, dit voor het behoorlijk afhalen van het lijk met oog op 

de begrafenis. 

 

 

Artikel 40. 

Het lijkenvervoer moet uitsluitend gebeuren in een gesloten lijkwagen. Uitzonderlijk en mits 

speciale schriftelijke machtiging van de Burgemeester mag de lijkkist gedragen worden, doch de 

lijkwagen dient de stoet te volgen. 

Artikel 41. 

Elk voertuig dat in strijd is met voorgaand artikel en gebruikt werd om een lijk te vervoeren kan 

in beslag genomen worden om op kosten van de overtreder ontsmet te worden. 

Artikel 42. 

Vroegtijdig geboren kinderen vanaf 3 maanden of lijkjes van kinderen minder dan één maand 

mogen met een gewoon voertuig dat in behoorlijke staat is, naar de begraafplaats vervoerd 

worden. 

Artikel 43. 

Voor ieder lijkenvervoer dient gebruik gemaakt te worden van een afzonderlijke lijkwagen, 

tenzij, het bevelschrift het anders voorschrijft. Het is evenwel toegelaten een moeder met haar 

doodgeboren kind of kinderen in eenzelfde kist in eenzelfde lijkwagen te vervoeren. 

Artikel 44. 

De Burgemeester kan in uitzonderlijke omstandigheden en bij rampen toelating verlenen om, 

met het oog op de begrafenis, het stoffelijk overschot van de slachtoffers gezamenlijk te 

vervoeren in een behoorlijke wagen. 

Artikel 45. 

De snelheid der lijkwagens dient steeds gematigd te zijn. Daarbij mogen zij het verkeer niet te 

veel hinderen en dienen de geldende verkeersvoorschriften nageleefd te worden. Het is de 

lijkenvervoerders verboden onderweg te stoppen. De lijkwagen mag de begraafplaats niet 

verlaten vooraleer de plechtigheid is afgelopen. 

Artikel 46. 

De lijkstoeten moeten ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied 

verlopen. Niemand mag deze door gelijk welk optreden verstoren. 

Artikel 47. 
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Het is eenieder die niet tot de begrafenisdienst behoort verboden, plaats te nemen in de 

lijkwagens, zowel op weg naar de begraafplaats als op de terugweg. In geval van vervoer 

buiten het grondgebied van de gemeente is het aan de familie van de vooroverledene 

toegelaten plaats te nemen in de lijkwagen, indien deze laatste daartoe speciaal is ingericht. 

Artikel 48. 

Over het al dan niet aanbrengen op lijkwagens van godsdienstige of vrijzinnige tekens beslist de 

familie, vertegenwoordigd door de persoon die de overlijdensaangifte doet en de 

begrafenisplechtigheid regelt. 

Artikel 49. 

Met een lijkwagen mogen geen andere voorwerpen vervoerd worden dan de lijkkist, de urne, 

bloemkransen en kleine gedenkplaten. 

Artikel 50. 

Op de openbare weg is het verboden, zonder bijzondere reden, een lijkkist af te laden. 
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Hoofdstuk VI 

Graftekens – monumenten – gedenktekens – grafzerken – grafkelders – 

beplantingen 

Artikel 51. 

Eenieder heeft het recht op het graf van een verwant of een vriend een grafteken te laten 

plaatsen, tenzij de overledene anders heeft beschikt, of de verwanten er zich tegen verzetten. 

Artikel 52. 

De plaatsing of vervanging van grafmonumenten en aanpassingswerken aan grafmonumenten 

die het uitzicht of de omgeving ervan wijzigen zijn onderworpen aan een voorafgaande 

schriftelijke toelating, te verlenen door de Burgemeester. De bouwwerken, aan toelating 

onderworpen, dienen uitgevoerd met inachtname van de voorschriften van onderhavig 

reglement en op de door de Burgemeester bepaalde dag en uur. Ieder bouw-, beplantings- of 

aanaardingswerk is verboden op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en gedurende de 

laatste 2 weken van oktober tot en met 2 november. Het is aangewezen bloemen en /of 

gedenkplaten voor de columbariummuur te beperken uitgezonderd de periode van 14 dagen na 

de begrafenis. 

Artikel 53. 

Bloemen en kransen moeten verwijderd worden ten laatste 14 dagen na de begrafenis, zoniet 

worden deze van ambtswege verwijderd. Enkel de aangestelde gemachtigden mogen het perk 

van de strooiweide betreden. 

Artikel 54. 

Alle bouwwerken strijdig met de bepalingen van onderhavig reglement zullen ambtshalve, op 

kosten en risico van de uitvoerder der werken verwijderd worden en dit binnen de 30 dagen na 

vaststelling der inbreuk. 

Artikel 55. 

1. De graftekens op de graven bestaan eventueel uit een rechtstaand en uit een 

platliggend gedeelte, uitgevoerd in natuurlijke materialen. 

A. Opstaand gedeelte van het grafmonument : 

 De maximum hoogte van het grafmonument bedraagt 125 cm, gemeten van het 

maaiveld af. 

 De breedte is maximum de breedte van het platliggend gedeelte. 

 De dikte is 20 cm. 
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 Het opstaand grafmonument of de deksteen bij een graftombe wordt geplaatst 

op 15 cm van de dwarse scheidingsgrens der graven. 

B. Platliggend gedeelte van het grafmonument : 

 De breedte van het graf is maximum 98 cm. 

 Het grafmonument wordt geplaatst in het midden van het perceel. 

 De hoogte van de deksteen is maximum 35 cm en minimum 10 cm. 

 De diepte van het platliggend gedeelte 200 cm. 

 

2. Graftekens op een urnenveld bestaan uit een platliggend gedeelte van 98 cm op 98 cm 

en eventueel een opstaand gedeelte van maximum 50 cm, uitgevoerd in natuurlijke 

materialen. 

Artikel 56.  

Graftekens en monumenten dienen zo geplaatst te worden dat zij niet overhellen in geval van 

grondverzakkingen. 

Artikel 57. 

Graftekens en monumenten moeten zo vlug mogelijk en zonder onderbreking voltooid worden 

van zodra met de werken een aanvang in genomen. 

Artikel 58. 

Een kelder kan enkel geplaatst worden in een concessie. 

1. Grafkelders worden voorzien door een gespecialiseerd aannemer van grondwerken, in 

opdracht van het Gemeentebestuur. Het tarief wordt bepaald in een afzonderlijk 

retributiereglement. 

2. Urnen kunnen worden begraven in urnenkelders. Het tarief wordt bepaald in een 

afzonderlijk retributiereglement. 

Artikel 59. 

De kelders dienen aan alle eisen van stevigheid en stabiliteit te beantwoorden zodat zij 

weerstand kunnen bieden aan de drukkingen van de grond en van de daarop geplaatste 

graftekens. 

Artikel 60. 

Alvorens echter tot de bijzetting van een lijk in een concessie in volle grond over te gaan, 

moeten de concessiehouders of de rechthebbenden op hun kosten en volgens de aanduidingen 

van de toeziener – grafdelver, indien nodig, het grafteken, afbreken, zo niet zal het lijk terug in 

bewaring dienen genomen te worden door de begrafenisondernemer. Na de bijzetting moeten 

de afgebroken bouwwerken binnen de twee maanden herplaatst worden. Bij nalatigheid zal dit 

gebeuren op kosten en risico van de concessiehouder of zijn rechthebbende, door het 

Gemeentebestuur. 

Artikel 61. 

De plaatsing, wegneming of verbouwing van graftekens en aanplantingen worden uitgevoerd 

onder toezicht van het Gemeentebestuur en binnen de termijn ervoor bepaald. Het openen van 
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een grafkelder voor bijzetting valt ten laste van de concessiehouder of zijn rechthebbenden. Na 

de bijzetting moet de grafkelder zo vlug mogelijk opnieuw hermetisch afgesloten worden, zo 

niet zal dit ambtshalve gedaan worden op kosten en risico van de concessiehouder of zijn 

rechthebbende. 

 

 

Artikel 62. 

De graftekens en monumenten mogen niet weggenomen worden, verplaatst of gewijzigd 

worden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester of zijn gemachtigde. 

De wijziging mag de waarde van het oorspronkelijk ontwerp niet verminderen en het 

oorspronkelijk godsdienstig of filosofisch karakter niet veranderen. 

Artikel 63. 

Alle graftekens en monumenten moeten zo gebouwd en onderhouden worden dat zij niets op 

de begraafplaats beschadigen of vernielen en de voorbijgangers op de begraafplaats niet in 

gevaar brengen. De eigenaars moeten na schriftelijke uitnodiging door de Burgemeester de 

nodige werken en herstellingen uitvoeren, zo niet zullen deze werken en herstellingen van 

ambtswege geschieden op hun kosten en risico. De bouw- of herstellingswerken mogen in geen 

geval de vrije doorgang in de wegen te belemmeren. 

Artikel 64. 

Het Gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade een en 

vervreemding van gedenktekens. 

Artikel 65. 

Vanaf 31 december van het 10de jaar, te rekenen vanaf de datum van teraardebestelling in niet 

vergunde grond, columbarium of urnenveld, hebben de rechthebbenden twee maanden de tijd 

om hun graftekens of monumenten weg te nemen, mits toelating van de Gemeentelijke 

Overheid. Aan de ingang van de begraafplaats zal een bericht met de termijn aangeplakt 

worden. Mits een aanvraag door de rechthebbenden kan die termijn verlengd worden door het 

College van Burgemeester en Schepenen. De graftekens of monumenten die binnen die termijn 

niet werden weggenomen, worden eigendom van de gemeente. Alleen het College van 

Burgemeester en Schepenen regelt de bestemming ervan. 

Artikel 66. 

Na het verstrijken van de concessie hebben de concessiehouders of rechthebbenden twee 

maanden tijd vanaf het verstrijken van de termijn der concessie om de graftekens of 

monumenten weg te nemen, mits toelating van de Gemeentelijke Overheid. Aan de ingang van 

de begraafplaats zal een bericht met de termijn uitgehangen worden. Deze termijn kan verlengd 

worden door het College van Burgemeester en Schepenen. De graftekens of monumenten die 

binnen deze termijn niet zijn weggenomen worden eigendom van de gemeente. Alleen het 

College van Burgemeester en Schepenen regelt de bestemming ervan. 

Artikel 67. 
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Steenblokken en zware materialen voor het oprichten van graftekens of monumenten mogen 

door de voertuigen van de ondernemers op de begraafplaats gebracht worden. De te volgen 

weg wordt door de toeziener – grafdelver aangeduid. De voertuigen dienen onmiddellijk 

afgeladen te worden. 

 

 

Artikel 68. 

Geen bouwmaterialen mogen binnen de omheining van de begraafplaats achtergelaten worden. 

De materialen moeten aangevoerd en geplaatst worden naarmate van de behoeften. Vooraleer 

op de begraafplaats te worden toegelaten moeten de voor de graftekens bestemde stenen 

afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden. Bij niet-naleving wordt 

op bevel van de Burgemeester ambtshalve overgegaan tot de wegneming van de materialen op 

kosten van de overtreder. Schade aangericht door de ondernemers moet onmiddellijk vergoed 

worden. 

Artikel 69. 

Opschriften op de graftekens en monumenten moeten aangebracht worden voor deze op de 

begraafplaats worden geplaatst. Onder toezicht van de grafdelver – toeziener mogen 

wijzigingen aan de opschriften op reeds bestaande graftekens en monumenten aangebracht of 

in gebeiteld worden. Opschriften die oproer verwekken of strijdig zijn met de welvoeglijkheid of 

deze die de nagedachtenis van de overledene kwetsen, dienen onmiddellijk uit eigen beweging 

verwijderd te worden. Zo niet zal dit ambtshalve gebeuren op kosten en risico van de 

aanbrenger. 

Artikel 70. 

Publiek wordt niet toegelaten op plaatsen waar graafwerken of ontgravingen worden 

uitgevoerd. De werken dienen op duidelijk zichtbare wijze afgesloten te worden. 

Artikel 71. 

Onmiddellijk na de voltooiing van de werken moeten de families, de concessiehouders of hun 

rechthebbenden, de aannemers of de private personen die de werken hebben uitgevoerd, alle 

materiaal, afval en puin weghalen, de omgeving aan de gedenktekens reinigen en de plaats 

waar de werken uitgevoerd werden in behoorlijke staat herstellen. Vuilnis, afval, puin, alsmede 

de aarde afkomstig van grafwerken moeten zonder verwijl weggevoerd worden, ofwel naar de 

plaats aangeduid door de grafdelver – toeziener, ofwel buiten de begraafplaats. In dit geval 

mag de aarde de begraafplaats verlaten nadat de toeziener – grafdelver er zich van vergewist 

heeft dat zij geen menselijke overblijfselen bevat. Het is onder geen voorwaarde toegelaten de 

aarde aan de ingang van de begraafplaats neer te leggen. De bepalingen van onderhavig 

reglement dienen strikt nageleefd te worden, zo niet zal de opruiming gedaan worden ten laste 

van de overtreder, onverminderd de gerechtelijke straffen. 

Artikel 72. 
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Iedere persoon die menselijke overblijfselen opgraaft, moet hiervan onmiddellijk de toeziener – 

grafdelver op de hoogte brengen die de nodige maatregelen zal treffen voor het begraven van 

de menselijke overblijfselen. 

Artikel 73. 

Beplantingen met een maximum hoogte van 50 cm zijn toegelaten op de graven. De beplanting 

mag niet uitbreiden boven de aanpalende graven. Beplanting in overtreding met voorgaande 

bepalingen zullen, zonder verwittiging, ambtshalve door de gemeentedienst verwijderd worden. 

Bloemen of kransen voor het columbarium en op de strooiweide mogen neergelegd worden op 

de plaats door de grafdelver – toeziener aangeduid en moeten tenminste 14 dagen na de 

begrafenis weggenomen worden. Bij nalatigheid door de nabestaanden zullen deze verwijderd 

worden door de Gemeentediensten. 

Hoofdstuk VII 

Ordemaatregelen  

Artikel 74. 

De begraafplaatsen zijn iedere dag toegankelijk voor het publiek van 8 u. tot 19 u., behoudens 

afwijking vastgesteld door de Burgemeester. 

Artikel 75. 

Behoudens toelating van de Burgemeester om gewichtige redenen mag geen enkel voertuig de 

begraafplaats binnenrijden. Dit verbod is niet van toepassing voor lijkwagens, rijtuigen van 

gehandicapten en dienstvoertuigen. De voertuigen van de ondernemers mogen zich op de 

begraafplaats begeven voor zover dit noodzakelijk is voor hun werk en mits afspraak met de 

verantwoordelijke grafdelver – toeziener. 

Artikel 76. 

De toegang tot de begraafplaatsen is verboden voor : 

 Personen die drager zijn van een vuurwapen, uitgezonderd de leden van de 

openbare veiligheid op dienst 

 Alle personen die de rust op de begraafplaatsen verstoren of door hun daden of 

woorden een volkstoeloop veroorzaken. 

Artikel 77. 

Op de begraafplaatsen is het verboden : 

 Over de muren en omheiningen der begraafplaatsen te klimmen. 

 De graftekens of monumenten te beschadigen, te betreden of te bekladden. 

 De bomen, de gewassen, gazons of de bloemen te beschadigen. 

 De graspleinen en bloemperken te betreden. 

 De weg te beschadigen. 

 Afval, papier of andere voorwerpen binnen de omheining der begraafplaats weg 

te gooien, tenzij in de daartoe bestemde bakken, en de afval die niet van de 

begraafplaats afkomstig is op de begraafplaatsen te deponeren. 
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 Handelingen te begaan in strijd met de welvoeglijkheid. 

 Zonder toelating binnen te dringen in de lokalen aan het personeel te 

voorbehouden. 

 Voorwerpen uit te stallen om te verkopen of ermee te leuren. 

 Te spelen en te fietsen. 

 Te zingen en muziek te spelen, die niet in overeenstemming is met de 

dodenverering. 

 Reclame te maken onder gelijk welke vorm of voor om het even welk doel, zowel 

binnen de begraafplaats als op de poorten en muren. Nochtans mag zo dicht 

mogelijk bij de grond een plaatje van maximum 5 cm op 10 cm met gegevens 

van de maker van het grafteken, op het rechtstaand stuk worden aangebracht. 

 Op gelijk welke wijze de doorgang van een lijkstoet belemmeren. 

 Vogels of wild te vangen of nesten te vernielen. 

 Alcoholische dranken op de begraafplaats te brengen en te verbruiken. 

 Op de begraafplaatsen, tenzij het om opgravingen gaat, lijken van de ene lijkkist 

in de andere te plaatsen. 

 Zich buiten de toegangsuren op de begraafplaatsen te bevinden. 

 De grasvelden, bestemd voor het uitstrooien van de as, te betreden. 

 Begrafenissen, lijkstoeten of ontgravingen te fotograferen of te filmen binnen de 

omheining van de begraafplaats, tenzij mits akkoord van een bevoegd familielid 

van de overledene. 

Al deze toepassingen zijn ook van toepassing op de personen die werken uitvoeren 

op de begraafplaatsen en het personeel van de begrafenisdienst. Eenieder die deze 

verbodsbepalingen overtreedt, wordt onverminderd eventuele vervolgingen uit de 

begraafplaatsen gewezen. 

Artikel 78. 

Zonder schriftelijke toelating van de Burgemeester is het verboden welk danige betoging te 

houden binnen de omheining of in de straten in de omgeving van de begraafplaatsen. Alleen de 

godsdienstige, vrijzinnige of vaderlandse plechtigheden en deze die behoren bij de 

begrafenissen zijn op de begraafplaatsen toegelaten. 

Artikel 79. 

De bedienaars van de onderscheiden erediensten mogen vrij de plechtigheden celebreren eigen 

aan hun godsdienst. De toeziener – grafdelver mag de plechtigheden evenwel onderbreken of 

doen inkorten indien deze een volgende teraardebestelling zouden belemmeren. 

Artikel 80. 

De personen die zich op de begraafplaatsen niet met de vereiste eerbied zouden gedragen of 

die één van de bepalingen van de tegenwoordige verordening zouden overtreden, zullen door 

de toeziener – grafdelver buiten geleid worden, onverminderd de gerechtelijke vervolgingen. 

Daarenboven kan, volgens de ernst van het geval, de toegang tot de begraafplaats voorlopig 

worden ontzegd. 

Artikel 81. 
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De voorwerpen die op de begraafplaatsen gevonden worden, dienen onverwijld aan de 

toeziener – grafdelver gegeven te worden, die ze onmiddellijk op het politiekantoor in bewaring 

zal geven. De gemeente is niet aansprakelijk voor diefstallen die gepleegd  worden op de 

begraafplaatsen. Er moet vermeden worden, waardevolle voorwerpen, die de hebzucht kunnen 

prikkelen op de graven neer te leggen. 

 

 

 

Artikel 82. 

Behoudens de toepassing van artikel 340, 453 en 526 van het strafwetboek, worden de 

inbreuken op de bepalingen van dit reglement gestraft met de straffen bepaald in artikel 315 

van bedoeld wetboek. 

Artikel 83. 

De gemeentelijke verordening op de begraafplaatsen en het huishoudelijk reglement 

betreffende de grafconcessies, goedgekeurd in de gemeenteraad op 16/12/2002 worden 

opgeheven. 
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