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Juridische Dienst 

  

Raad nr. Onderwerp 

2017SE067017  Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen - aanpassing 

reglement. Goedkeuring. 

 

De Raad, 

 

Aanleiding 

 

Naar aanleiding van de vraag om een herdenkingszuil te plaatsen aan de strooiweides en 

om de omzetting van een niet-geconcedeerde teraardebestelling naar een concessie 

mogelijk te maken in bepaalde gevallen, moet het huishoudelijk reglement op de 

gemeentelijke begraafplaatsen worden aangepast. 

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 

 

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

 

Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 20014 tot organisatie, inrichting en beheer van 

begraafplaatsen en crematoria. 

 

De Nieuwe Gemeentewet, met name artikelen 133 en 135 § 2. 

 

Wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

 

Adviezen en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

 



Motivering 

 

De volgende wijzigingen worden voorgesteld: 

 

1. Naamplaatje bij strooiweide 

 

Op elke gemeentelijke begraafplaats met een strooiweide zal een gedenkteken worden 

opgericht waarop naamplaatjes met de gegevens van een op die plaats uitgestrooide 

overledene kunnen worden aangebracht. Aangezien deze mogelijkheid nog niet voorzien 

was in het huishoudelijk reglement, dient het reglement hieraan te worden aangepast. 

 

Belangrijk hierbij is dat de gemeente dit zal coördineren door een standaardmodel te 

voorzien en dat het niet toegestaan zal zijn om een eigen ontworpen / gemaakt 

naamplaatje op te (laten) hangen. De plaatjes zijn m.a.w. niet individualiseerbaar. 

 

In eerste instantie zal het naamplaatje er kunnen hangen voor een termijn van 10 jaar, 

telkens verlengbaar met 10 jaar. 

 

Er wordt een overgangsmaatregel voorzien met terugwerkende kracht voor zij die zijn 

uitgestrooid op de strooiweide en zijn overleden 1 januari 2009 en vóór 1 januari 2018. De 

nabestaanden kunnen voor hen nog een aanvraag indienen voor het hangen van een 

naamplaatje, met als ingangsdatum de datum van overlijden. Deze aanvraag moet 

gebeuren voor 31 december 2019. 

 

2. Omzetting naar concessie 

 

Tot op heden was de keuze voor een niet-geconcedeerde teraardebestelling of voor een 

concessie definitief, behalve binnen de eerste drie jaar na het overlijden.  

 

Met deze wijziging wordt de mogelijk van omzetting ietwat veralgemeend. De 

nabestaanden van elke overledene in een niet-concedeerd graf zullen de mogelijkheid 

krijgen om, tijdens de periode van bekendmaking van de ruiming van het graf, een 

gemotiveerd verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen voor de 

omzetting van een niet-geconcedeerde teraardebestelling naar een concessie. Er is hierbij 

geen limiet op de leeftijd van het niet-geconcedeerde graf. Belangrijk hierbij is dat het hier 

gaat om een gunst en niet om een recht, die enkel kan worden toegestaan mits een degelijk 

motivatie. 

 

Indien de omzetting wordt toegestaan zal er wel steeds een ontgraving en herbegraving op 

een perceel voor geconcedeerde begravingen moeten gebeuren. Aangezien er een 

ontgraving noodzakelijk is, zullen tevens steeds ook alle voorwaarden inzake ontgraving en 

herbegraving bepaald in hoofdstuk 3 van het politiereglement op de begraafplaatsen en de 

lijkbezorging moeten vervuld zijn. 

 

Financiële impact  

 

Voor beide wijzigingen is ook een wijziging van het gemeentelijk retributiereglement nodig. 

 

Met algemene stemmen 

 

Besluit 

 

Enig artikel. Het huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen 

wordt als volgt vastgesteld: 

 

 

 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 

HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN 

Artikel 1  

De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 09.00 uur 

tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur, en op zaterdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, 

uitgesloten op de wettelijke feestdagen. 

Aanvullend hierop wordt door het college van burgemeester en schepenen jaarlijks een lijst 

opgesteld van dagen dat er ook geen teraardebestellingen kunnen plaatsvinden. 

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

de burgemeester of zijn aangestelde. 

Artikel 2  

Onder “teraardebestelling” wordt verstaan:  

- het begraven van stoffelijke overschotten 

- het bijzetten en begraven van asurnen 

- de verstrooiing van de as op een strooiweide 

HOOFDSTUK 2 : NIET-CONCEDEERDE PERCELEN  

Artikel 3  

De teraardebestelling zonder concessie kan op de begraafplaatsen voor : 

a) personen die minstens 1 jaar in de bevolkingsregisters en de wachtregisters van Sint-

Pieters-Leeuw ingeschreven zijn; 

b) personen overleden op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw en menselijke lijken 

ontdekt op het grondgebied; 

c) personen die effectief in Sint-Pieters-Leeuw wonen, doch krachtens wettelijke 

bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van 

de bevolkingsregisters. In dit geval dienen de nodige bewijsstukken door de aanvrager 

worden voorgelegd; 

d) personen die gedurende minstens de helft van hun leven ingeschreven waren in de 

bevolkingsregisters van Sint-Pieters-Leeuw of die tijdens de periode van 25 jaren 

voorafgaand aan hun overlijden ten minste 10 jaar ingeschreven waren in de 

bevolkingsregisters van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 

Artikel 4 

§1 Een niet-geconcedeerd graf moet minstens 10 jaar bewaard worden. 

Wanneer niet-geconcedeerde gronden moeten worden ontruimd, zal een afschrift 

van de beslissing tot ontruiming gedurende 1 jaar voor het vervallen van de termijn 

bekendgemaakt worden: 

- bij het betrokken graf en/of in de nabijheid van het te ontruimen perceel 

- bij de ingang van de begraafplaats 

- via een bericht in de gemeentelijke aanplakkast 



- in het gemeentelijk informatieblad 

- via de gemeentelijke website 

De belanghebbenden hebben 1 jaar de tijd om de graftekens weg te nemen, te 

rekenen vanaf de datum van de bekendmaking. Na die termijn worden de 

graftekens van ambtswege verwijderd en worden ze eigendom van de gemeente. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming ervan.  

§2 Tijdens de periode van de bekendmaking kan het college van burgemeester en 

schepenen de omzetting van een niet-geconcedeerde teraardebestelling naar een 

concessie toestaan, mits een gemotiveerd verzoek hiertoe door de nabestaanden en 

mits ontgraving en herbegraving op een perceel voor geconcedeerde begravingen. 

Gelet op dit laatste moet tevens steeds voldaan zijn aan de voorwaarden inzake 

ontgraving en herbegraving bepaald in hoofdstuk 3 van het politiereglement op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging, vooraleer tot omzetting kan worden 

overgegaan. 

De retributies voor de omvorming, de ontgraving, de herbegraving en de nieuwe 

concessie, vastgelegd in het retributiereglement op de graf-, columbarium- en 

asurnenveldconcessies, worden betaald vooraleer er tot ontgraving en herbegraving 

kan worden overgegaan. 

Artikel 5  

De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een asurne uit een niet-geconcedeerd 

perceel in een urnenveld of columbarium, bij toepassing van artikel 24 en 24 bis van het 

decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, moet schriftelijk worden ingediend bij 

het college van burgemeester en schepenen door de overlevende echtgeno(o)t(e) of 

samenlevende partner en de bloedverwanten eerste graad. 

Deze aanvraag kan ingediend worden zolang er nog niet is overgegaan tot ontruiming en 

kan slechts éénmaal worden ingediend.  

De plaats van bewaring of verstrooiing wordt aangeduid in de aanvraag. 

De wijze waarop de ontgraving moet gebeuren is bepaald in het gemeentelijk 

politiereglement. 

Als de thuisbewaring ophoudt, kan de as van de overledene uitgestrooid worden op de 

strooiweide van één van de gemeentelijke begraafplaatsen of kan de asurne terug worden 

bijgezet of begraven worden in een concessie op één van de gemeentelijke 

begraafplaatsen. 

HOOFDSTUK 3 : CONCESSIES 

AFDELING 1 :  ALGEMEEN 

Artikel 6 

§1 Zolang er plaats is op de begraafplaatsen kunnen concessies worden verleend voor 

het begraven van stoffelijke overschotten en voor het begraven of bijzetten van 

urnen, volgens de tarieven opgenomen in het gemeentelijk retributiereglement. De 

retributies worden op het ogenblik van de aanvraag onmiddellijk betaald. 

§2 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement doen geen afbreuk aan het recht op 

kosteloze hernieuwing van de vroeger verleende eeuwigdurende concessies, zoals 

voorzien in de wet van 20 juli 1971. 



Deze hernieuwing gebeurt volgens de procedure bepaald in artikel 12 voor periodes 

van 50 jaar te rekenen vanaf de einddatum van de aanvankelijke concessie. Indien 

er geen aanvraag tot hernieuwing van de concessie is ingediend voor de 

vervaldatum, vervalt de concessie. 

Artikel 7 

§1 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies 

te verlenen en te verlengen conform de bepalingen van het politiereglement op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging en van het huishoudelijk reglement en conform 

de tarieven voorzien in het retributiereglement betreffende de gemeentelijke 

begraafplaatsen dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 

De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en 

schepenen. De aanvraag vermeldt de identiteit van de aanvrager(s) en van de 

begunstigde(n). 

§2 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om concessies te 

beëindigen bij toepassing van de procedure bij verwaarlozing. 

§3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om concessies te 

beëindigen op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen, of bij 

ontstentenis hiervan, van iedere belanghebbende. 

Voor het college van burgemeester en schepenen tot beëindiging overgaat, zal de 

vraag tot beëindiging gedurende 6 maanden worden aangeplakt bij de ingang van 

de begraafplaats en bij de concessie. Indien mogelijk wordt de concessiehouder 

schriftelijk in kennis worden gesteld. Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging 

moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen 

Bij beëindiging op verzoek kunnen de betaalde retributies noch geheel, noch 

gedeeltelijk teruggevorderd worden. 

Artikel 8 

§1 De volgende concessies kunnen worden verleend aan inwoners van de gemeente 

Sint-Pieters-Leeuw: 

1. Begraving in volle grond  20 jaar  1 persoon 

2. Begraving in een grafkelder   50 jaar   2, 4 of 6 personen 

3. Bijzetting in een columbarium   20 jaar   1 persoon 

4. Bijzetting in een columbarium   30 jaar   2 personen 

5. Bijzetting in een columbarium   50 jaar   2 personen 

6. Begraving in een urnenveld   20 jaar   1 persoon 

7. Begraving in een urnenveld  30 jaar   2 personen 

8. Begraving in een urnenveld  50 jaar   2 personen 

Voor de toepassing van dit reglement is een inwoner van de gemeente elke persoon 

die minstens één jaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters en wachtregisters van 

de gemeente. 

Met inwoners van de gemeente worden gelijkgesteld:  

- De personen die effectief in Sint-Pieters-Leeuw wonen, maar krachtens 

wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van 

inschrijving in het gemeentelijk bevolkings - of vreemdelingenregister;  



- De personen die gedurende minstens de helft van hun leven ingeschreven 

waren in de bevolkingsregisters van Sint-Pieters-Leeuw of die tijdens de periode 

van 25 jaren voorafgaand aan hun overlijden ten minste 10 jaar ingeschreven 

waren in de bevolkingsregisters van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.  

§2 De volgende concessies kunnen worden verleend aan niet-inwoners, mits 

inachtneming van artikel 5 van het politiereglement op de begraafplaatsen en de 

lijkbezorging:  

1. Begraving in een grafkelder   50 jaar   2, 4 of 6 personen 

2. Bijzetting in een columbarium   50 jaar   1 of 2 personen 

3. Begraving in een urnenveld   50 jaar   1 of 2 personen 

Artikel 9 

Een concessie kan slechts aangekocht worden vanaf het overlijden van de eerste persoon 

die in de concessie zal worden geplaatst. 

AFDELING 2 : CONCESSIES IN VOLLE GROND OF GRAFKELDERS 

Artikel 10 Begraving in volle grond – 20 jaar  

§1 Deze concessie wordt verleend voor een periode van 20 jaar voor de begraving in 

volle grond van 1 niet verast stoffelijk overschot.  

De concessie wordt nominatief opgegeven. De retributie wordt op het ogenblik van 

de aanvraag van de concessie onmiddellijk betaald. 

§2 De concessie kan op schriftelijk verzoek, mits betaling van de retributie en voor het 

verstrijken van de toegekende concessietermijn verlengd worden door het college 

van burgemeester en schepenen met een periode van 20 jaar te rekenen vanaf de 

einddatum van de aanvankelijke concessie. 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 bij het 

betrokken graf en bij de ingang van de begraafplaats. Als er geen aanvraag tot 

hernieuwing van de concessie is ingediend voor de vervaldatum, vervalt de 

concessie. 

Artikel 11 Begraving in volle grond – 15 jaar (uitdovend) 

§1 Deze concessie werd tot 1 januari 2008 verleend voor een periode van 15 jaar voor de 

begraving in volle grond van 1 niet verast stoffelijk overschot.  

§2 De concessie kan verlengd worden met een periode van 20 jaar volgens de 

procedure bepaald in artikel 10, §2.  

Artikel 12 Begraving in een grafkelder – 50 jaar 

§1 Deze concessie wordt verleend voor een periode van 50 jaar voor de begraving in 

volle grond van 2, 4 of 6 niet veraste stoffelijke overschotten of asurnen. 

De concessie wordt nominatief opgegeven. De retributie wordt op het ogenblik van 

de aanvraag van de concessie onmiddellijk betaald. 

§2 Zonder bijbegraving kan de concessie verlengd worden met een periode van 50 jaar 

volgens de procedure bepaald in artikel 10, §2.  



§3 Bij elke bijbegraving kan de concessie mits betaling van de retributie van rechtswege 

worden verlengd met een periode van 50 jaar te rekenen vanaf de datum van de 

bijzetting.  

 Deze retributie wordt berekend volgens de formule bepaald in het gemeentelijk 

retributiereglement, namelijk:   

R= (P x BT) / OT 

waarbij:  R = de retributie 

P = de prijs aangeduid in het retributiereglement 

BT = de verstreken concessietermijn 

OT = de oorspronkelijk concessietermijn 

AFDELING 3 : CONCESSIES IN EEN COLUMBARIUM 

Artikel 13 Bijzetting in een columbarium – 20 jaar  

§1 Deze concessie wordt verleend voor een periode van 20 jaar voor de bijzetting in een 

columbarium van 1 asurne.  

De concessie wordt nominatief opgegeven. De retributie wordt op het ogenblik van 

de aanvraag van de concessie onmiddellijk betaald. 

§2 De concessie kan verlengd worden met een periode van 20 jaar volgens de 

procedure bepaald in artikel 10, §2. 

§3 Deze concessie kan, mits betaling van de toepasselijke retributie, worden omgezet 

naar een concessie voor een periode van 30 jaar voor de bijzetting in een 

columbarium van 2 asurnen. Dit is echter enkel mogelijk indien er een inwoner van 

Sint-Pieters-Leeuw wordt bijgezet. In dat geval is artikel 15 van toepassing vanaf het 

betalen van de retributie.  

Artikel 14 Bijzetting in een columbarium – 15 jaar (uitdovend) 

§1 Deze concessie werd tot 1 januari 2008 verleend voor een periode van 15 jaar voor de 

bijzetting in een columbarium van 1 asurne.  

§2 De concessie kan verlengd worden met een periode van 20 jaar volgens de 

procedure bepaald in artikel 10, §2.  

Artikel 15 Bijzetting in een columbarium – 30 jaar 

§1 Deze concessie wordt verleend voor een periode van 30 jaar voor de bijzetting in een 

columbarium van 2 asurnen.  

De concessie wordt nominatief opgegeven. De retributie wordt op het ogenblik van 

de aanvraag van de concessie onmiddellijk betaald. 

§2 Zonder bijzetting kan de concessie verlengd worden met een periode van 30 jaar 

volgens de procedure bepaald in artikel 10, §2.  



§3 Bij de bijzetting van de tweede asurne kan de concessie worden verlengd met een 

periode van 30 jaar te rekenen vanaf de datum van de bijzetting mits betaling van de 

retributie berekend volgens de formule bepaald in artikel 12, §3. 

Artikel 16 Bijzetting in een columbarium – 50 jaar 

§1 Deze concessie wordt verleend voor een periode van 50 jaar voor de bijzetting in een 

columbarium van 2 asurnen. 

 Voor niet-inwoners kan deze concessie ook worden toegekend voor 1 asurne.   

De concessie wordt nominatief opgegeven. De retributie wordt op het ogenblik van 

de aanvraag van de concessie onmiddellijk betaald. 

§2 Zonder bijzetting kan de concessie verlengd worden met een periode van 30 jaar 

volgens de procedure bepaald in artikel 10, §2.  

§3 Bij de bijzetting van de tweede asurne kan de concessie worden verlengd met een 

periode van 50 jaar te rekenen vanaf de datum van de bijzetting, mits betaling van 

de retributie berekend volgens de formule bepaald in artikel 12, §3. 

AFDELING 4 : CONCESSIES IN EEN URNENVELD 

Artikel 17 Begraving in een urnenveld – 20 jaar 

§1 Deze concessie wordt verleend voor een periode van 20 jaar voor de begraving in 

een urnenveld van 1 asurne.  

De concessie wordt nominatief opgegeven. De retributie wordt op het ogenblik van 

de aanvraag van de concessie onmiddellijk betaald. 

§2 De concessie kan verlengd worden met een periode van 20 jaar volgens de 

procedure bepaald in artikel 10, §2. 

§3 Deze concessie kan, mits betaling van de toepasselijke retributie, worden omgezet 

naar een concessie voor een periode van 30 jaar voor de bijzetting in een 

columbarium van 2 asurnen. Dit is echter enkel mogelijk indien er een inwoner van 

Sint-Pieters-Leeuw wordt bijgezet. In dat geval is artikel 17 van toepassing vanaf het 

betalen van de retributie.  

Artikel 18 Begraving in een urnenveld – 30 jaar 

§1 Deze concessie wordt verleend voor een periode van 30 jaar voor de begraving in 

een urnenveld van 2 asurnen.  

De concessie wordt nominatief opgegeven. De retributie wordt op het ogenblik van 

de aanvraag van de concessie onmiddellijk betaald. 

§2 Zonder bijbegraving kan de concessie verlengd worden met een periode van 30 jaar 

volgens de procedure bepaald in artikel 10, §2.  

§3 Bij de begraving van de tweede asurne kan de concessie worden verlengd met een 

periode van 30 jaar te rekenen vanaf de datum van de bijzetting, mits betaling van 

de retributie berekend volgens de formule bepaald in artikel 12, §3. 

 



Artikel 19 Begraving in een urnenveld – 50 jaar 

§1 Deze concessie wordt verleend voor een periode van 50 jaar voor de begraving in 

een urnenveld van 2 asurnen. 

 Voor niet-inwoners kan deze concessie ook worden toegekend voor 1 asurne.  

De concessie wordt nominatief opgegeven. De retributie wordt op het ogenblik van 

de aanvraag van de concessie onmiddellijk betaald. 

§2 Zonder bijbegraving kan de concessie verlengd worden met een periode van 50 jaar 

volgens de procedure bepaald in artikel 10, §2.  

§3 Bij de begraving van de tweede asurne kan de concessie worden verlengd met een 

periode van 50 jaar te rekenen vanaf de datum van de bijzetting, mits betaling van 

de retributie berekend volgens de formule bepaald in artikel 12, §3. 

Artikel 20 Retroactieve thuisbewaring 

§1 De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een asurne uit een concessie in een 

urnenveld of columbarium, bij toepassing van artikel 24 en 24 bis van het decreet op 

de begraafplaatsen en de lijkbezorging, moet schriftelijk worden ingediend bij het 

college van burgemeester en schepenen door de overlevende echtgeno(o)t(e) of 

samenlevende partner en de bloedverwanten eerste graad. 

 Deze aanvraag kan ingediend worden zolang de concessie loopt en kan slechts 

éénmaal worden ingediend. 

De plaats van bewaring of verstrooiing wordt in de aanvraag aangeduid. 

De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring wordt gedurende een periode van 6 

maanden afgekondigd aan de betrokken nis of aan het betrokken perceel. 

De wijze waarop de ontgraving moet gebeuren is bepaald in het gemeentelijk 

politiereglement. 

§2 Binnen de twee jaar na de ontgraving kan de asurne worden teruggeplaatst in 

dezelfde concessie zonder dat dit een invloed heeft op de termijn van deze 

concessie. 

§3 Indien de asurne meer dan twee jaar thuis wordt bewaard, te rekenen vanaf de 

datum van de ontgraving, vervalt de concessie van rechtswege. In dat geval kunnen 

de reeds betaalde retributies noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden 

van de gemeente.. 

De as van de overledene kan wel uitgestrooid worden op de strooiweide van één van 

de gemeentelijke begraafplaatsen of de asurne kan worden bijgezet of begraven 

worden in een nieuwe concessie op één van de gemeentelijke begraafplaatsen. 

§4 Wanneer op het ogenblik van de aanvraag tot retroactieve thuisbewaring, door de 

nabestaanden reeds gekozen wordt om de asurne niet meer terug te brengen of 

wanneer door de nabestaanden gekozen wordt voor een asverstrooiing op een 

andere plaats dan de begraafplaats, dan wordt artikel 7, §3, toegepast. 

§5 Wanneer de concessie tijdens de periode van thuisbewaring moet hernieuwd 

worden, zijn de bepalingen van de verlenging van een concessie, opgenomen in dit 



reglement van toepassing. Wanneer de concessie tijdens de periode van de 

bewaring niet hernieuwd wordt, is deze vervallen. 

HOOFDSTUK 4 : SLUITING VAN EEN BEGRAAFPLAATS 

Artikel 21 

§1 In geval van terugneming van een perceel 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. 

§2 In geval van sluiting en/of wijziging van de bestemming van de begraafplaats kunnen 

de 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 overbrengen 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 1 jaar, volgend op de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing tot sluiting 

van de begraafplaats. 

HOOFDSTUK 5 : LIJKBEZORGING 

Artikel 22 

Een stoffelijk overschot wordt begraven in een kist of in een lijkwade. 

Een kist moet beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in het uitvoeringsbesluit van 

21/10/2005 

Een lijkwade is een lijkomhulsel dat in de plaats van een doodskist wordt gebruikt bij de 

lijkbezorging. Een lijkwade moet beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in het 

uitvoeringsbesluit van 21/10/2005. 

Artikel 23 

De rouwenden kunnen bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig zijn, tenzij dit om 

veiligheidsredenen niet mogelijk is. De aanwezigheden worden beperkt tot maximum 5 

personen. 

Artikel 24 

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. 

Artikel 25 



Er mogen ten hoogste 3 stoffelijke overschotten boven elkaar geplaatst worden mits boven 

iedere kist een laag grond van minimum 30 cm wordt aangebracht. Boven de bovenste kist 

bevindt zich een laag grond van ten minste 65 cm. 

 

HOOFDSTUK 6 : PERCELEN EN GRAFMONUMENTEN 

Artikel 26  

Op het perceel waarin een stoffelijk overschot of een asurne begraven werd in 

geconcedeerde grond, moeten uiterlijk vanaf de vijfde maand na de collegebeslissing tot 

toekenning van de concessie, volgende zaken aanwezig zijn; 

- een afzoming, in duurzame materialen, van de grenslijnen van de grafconcessie; 

- een grafzerk waarop de naam, voornaam en de datum of het jaartal van geboorte en 

van overlijden van de aldaar begraven personen worden aangebracht. 

Op een perceel op het urnenveld waarin een asurne begraven werd in geconcedeerde 

grond, moet uiterlijk vanaf de vijfde maand na de collegebeslissing tot toekenning van de 

concessie een bijgeleverde afdekplaat met plint worden aangebracht.  

Ingeval van bijbegraving moet het perceel na de begrafenis onmiddellijk in een ordentelijke 

staat gebracht worden en moeten de afzoming, de graftekens of de afdekplaten worden 

geplaatst binnen de bovenvermelde termijn. 

Indien de plaatsing van de afzoming, de grafzerk of de afdekplaat niet is uitgevoerd binnen 

de voorziene termijn, of indien tijdens de verdere duur van de concessie niet langer aan die 

voorwaarden voldaan is, kan dit aanleiding geven tot het toepassen van de dezelfde 

procedure als deze voorzien bij verwaarlozing van graven. 

Artikel 27 

De grafmonumenten hebben maximum de buitenafmetingen hebben bepaald in artikel 11 

van het politiereglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. 

De afdekplaat en de plint worden zo geplaatst dat tussen elke zijgrens van het perceel en 

het erop geplaatste monument een vrije ruimte van 20 cm blijft. Deze ruimte moet vrij blijven, 

er mag geen beplanting, bedekkingsmateriaal of enig ander voorwerp op worden geplaatst. 

Inbreuken hierop worden ambtshalve verwijderd. 

Artikel 28 

De ruimte tussen twee rug-aan-rug geplaatste monumenten moet vrij worden gehouden, er 

mag geen beplanting, bedekkingsmateriaal of enig ander voorwerp worden geplaatst. 

Inbreuken hierop worden ambtshalve verwijderd. 

De ruimte  tussen twee monumenten van het urnenveld moet vrij gehouden worden, er mag 

geen beplanting, bedekkingsmateriaal of enig ander voorwerp worden geplaatst. Inbreuken 

hierop worden ambtshalve verwijderd. 

Artikel 29 

De grafmonumenten moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

- vervaardigd zijn uit duurzame materialen; 



- stevig geplaatst zijn en de basis mag niet dieper dan 15 cm onder het grondpeil worden 

aangebracht, behoudens de funderingspalen; 

- het grondvlak moet horizontaal geplaatst worden en in overeenstemming met de 

aangeduide lijnrichting; 

- maximum 0.80m vanaf sokkel gemeten. 

De monumenten van het urnenveld worden geleverd door het gemeentebestuur. De aard, 

de opbouw, alsmede het aanbrengen van de foto’s op de afdekplaten kunnen gebeuren 

door bemiddeling van het gemeentebestuur, op basis van een door het college vastgesteld 

model. De retributie voor de plaatsing moet worden betaald, 

Naar aanleiding van een bijbegraving wordt de verwijdering en de herplaatsing van de 

afdekplaat van het urnenveld geregeld door het gemeentebestuur. De retributie voor de 

plaatsing moet worden betaald, 

Het aanbrengen van de gravures op de afdekplaten gebeuren door bemiddeling van de 

begrafenisondernemer. De afdekplaat wordt meegegeven door het gemeentebestuur. 

Het is niet toegelaten op de afdekplaat van het urnenveld enige constructie te plaatsen:  

- hoger dan 50 cm; 

- binnen de rand van 5 cm; 

- een naamplaatje groter dan 14 X 21 cm. 

Artikel 30 

De aanplantingen moeten derwijze aangelegd en onderhouden worden dat zij zich niet 

uitbreiden buiten de afmetingen toegewezen aan het graf, noch het zicht op de 

identificatiegegevens op het grafteken belemmeren. De hoogte moet beperkt worden tot 1 

meter. 

Artikel 31 

De afdekplaten van de nissen in het columbarium worden geleverd door het 

gemeentebestuur. De aard, de opbouw, alsmede het aanbrengen van de foto’s op de 

afdekplaten kunnen gebeuren door bemiddeling van het gemeentebestuur, op basis van 

een door het college vastgesteld model. De kosten hiervoor zoals bepaald in het 

retributiereglement zijn ten laste van de aanvrager(s). 

Het is enkel toegelaten om op of aan de nissen van het columbarium, op eigen initiatief, 

bloemen, foto’s , sierstukken op te hangen. Inbreuken hierop worden ambtshalve verwijderd. 

Artikel 32 

De verwijdering en de herplaatsing van de afdekplaat van het columbarium of van het 

monument van het urnenveld, naar aanleiding van een aanvraag tot retroactieve 

thuisbewaring, bij toepassing van artikel 24 en 24 bis van het decreet op de begraafplaatsen 

en de lijkbezorging gebeurt in opdracht en op kosten van de aanvrager van de 

thuisbewaring. 

Voor de verwijdering en de herplaatsing wordt een afspraak gemaakt met het 

gemeentebestuur. 

De bepalingen met betrekking tot de plaatsing van grafmonumenten, opgenomen in het 

gemeentelijk politiereglement, zijn van toepassing. 



De herplaatsing van de afdekplaat en de herplaatsing van het urnenveldmonument moet 

binnen een termijn van 3 maanden worden uitgevoerd. 

De aanvrager van de retroactieve thuisbewaring is verantwoordelijk voor alle eventuele 

schade. 

 

HOOFDSTUK 7 : GEDENKTEKEN BIJ STROOIWEIDE 

Artikel 33 

§1 De gemeente plaatst op elke gemeentelijke begraafplaats met een strooiweide een 

gedenkteken aan de strooiweide. Hierop kunnen de namen worden aangebracht 

van de op die strooiweide uitgestrooide overledenen. 

De plaatsing van het naamplaatje, hoogstens één per overledene, gebeurt door het 

gemeentebestuur, na aanvraag en tegen betaling van de gemeentelijke retributie. 

Het type van naamplaatje wordt bepaald door de gemeente en is niet 

individualiseerbaar. Het naamplaatje vermeldt de naam, voornaam, geboorte- en 

overlijdensjaar van de overledene. 10 jaar na de overlijdensdatum wordt het 

naamplaatje verwijderd door de gemeente. 

De aanvraag gebeurt binnen het jaar na overlijden via het door de gemeente ter 

beschikking gestelde aanvraagformulier. Het naamplaatje wordt aangemaakt 

volgens de op dit formulier ingevulde gegevens. De gemeente is niet verantwoordelijk 

voor foutief ingevulde gegevens. 

§2 De termijn voor het ophangen van het naamplaatje kan op schriftelijk verzoek, mits 

betaling van de retributie en voor het verstrijken van de termijn verlengd worden door 

het college van burgemeester en schepenen met een periode van 10 jaar te rekenen 

vanaf de einddatum van de aanvankelijke termijn. 

§3 Als overgangsmaatregel geldt dat een naamplaatje kan worden aangevraagd voor 

personen die zijn overleden vanaf 1 januari 2009 en vóór 1 januari 2018 met als 

ingangsdatum de datum van overlijden. Deze aanvraag moet gebeuren voor 31 

december 2019. 

HOOFDSTUK 8 : GRAVEN MET LOKAAL HISTORISCH BELANG EN GRAVEN  VAN OUD-STRIJDERS  

Artikel 34 

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt autonoom welke graven van historisch 

belang zijn. 

Zij zal zich ter zake laten adviseren door een werkgroep, samengesteld uit de burgemeester, 

de schepen van cultuur, en een afvaardiging van de diensten cultuur, de administratie van 

de begraafplaatsen en de technische dienst. 

Op de lijst zullen enkel die grafmonumenten opgenomen worden die met betrekking tot de 

persoon een binding hebben met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw of die met betrekking tot 

de vorm een kunsthistorisch belang hebben. 

Deze grafmonumenten worden gedurende 50 jaar bewaard. De termijn is verlengbaar. Het 

onderhoud is ten laste van het gemeentebestuur. 

Artikel 35 



Ereperken worden voorzien op de gemeentelijke begraafplaatsen voor de teraardebestelling 

van de stoffelijke overschotten van de oud-strijders van de oorlog 1914-1918, die de 

gemeente Sint-Pieters-Leeuw bewonen op het ogenblik van hun overlijden. 

De familie dient de vereiste bewijzen voor te leggen om van dit voordeel te kunnen genieten. 

 

Artikel 36 

Voor wat betreft de ereperken zorgt het gemeentebestuur voor de graftekens, het opschrift, 

onderhoud en versiering. 

HOOFDSTUK 9 : SLOTBEPALINGEN 

Artikel 37 

De niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van 

burgemeester en schepenen, tenzij zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere 

overheid is toegewezen. 

Artikel 38 

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 januari 2018 en heft alle reglementen met 

hetzelfde onderwerp op. 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  

(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 13 november 2017 

 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 
 

 


