HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS
(Goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 maart 2016, laatste wijziging gemeenteraad van
22 februari 2018)

Artikel 1
De ter aarde bestelling, bijzetting of uitstrooiing van stoffelijke overschotten is
mogelijk op werkdagen van 9u tot 16u en op zaterdagen van 9u tot 12u30,
uitgezonderd op wettelijke, reglementaire, en plaatselijke feestdagen zoals jaarlijks
vastgelegd.
Voor de plaats en het tijdstip moeten de betrokkenen zich schikken naar de
beslissingen van de Burgemeester of zijn afgevaardigde.
Artikel 2
Zonder concessie kunnen op de begraafplaats begraven of bijgezet worden in een
columbarium:
 Personen welke op datum van hun overlijden ingeschreven waren in
het bevolkings- of vreemdelingenregister van Kuurne;
 Personen welke overleden zijn op het grondgebied van Kuurne;
 Personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens
wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn
van inschrijving in de gemeentelijke bevolkings- of
vreemdelingenregisters;
 Personen die vroeger in het bevolkings- of vreemdelingenregister van
Kuurne waren ingeschreven, maar die door het OCMW van Kuurne in
een instelling buiten de gemeente werden geplaatst en tot hun
overlijden ten laste gebleven zijn van het OCMW van Kuurne.
Het grafteken, geplaatst op een niet geconcedeerd graf of columbariumnis, kan niet
worden weggenomen voor herbenutting van het graf of de nis binnen een periode
van 10 jaar volgend op de begraving of bijzetting.
Artikel 3
Een niet-geconcedeerd graf moet minstens 10 jaar bewaard worden.
Wanneer niet-geconcedeerde gronden moeten worden ontruimd, dan zal een
afschrift van de beslissing tot ontruiming gedurende één jaar voor het vervallen van
de begravingtermijn bekendgemaakt worden aan de ingang van de begraafplaats en
aan het betrokken graf of het te ontruimen perceel.
De belanghebbenden zullen, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking
bedoeld in vorige alinea, beschikken over een termijn van 1 jaar om de graftekens
weg te nemen.
Na die termijn worden zij van ambtswege verwijderd en worden ze eigendom van de
gemeente. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming
van deze materialen.
Artikel 4
Zolang de omvang van de begraafplaats dit mogelijk maakt worden concessies
verleend voor het begraven of bijzetten van 1 of 2 lichamen of urnen. En dit aan
personen die een afzonderlijke plaats willen voor zichzelf en/of dat van hun
echtgenoot, echtgenote, bloed- of aanverwant of voor een derde en dat van diens
familie. Bij de aanvraag dient een juiste aanduiding van de personen opgegeven
voor wie de concessie wordt bestemd. Deze beslissing kan alleen door de aanvrager
worden herzien mits een aangetekend schrijven te richten aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 5
Er kunnen geen concessies verleend worden vóór het overlijden. Behoudens in het
kader van meervoudige concessies kan de concessiehouder gebruiksrecht krijgen

van meerdere naast elkaar gelegen concessies voor het begraven of bijzetten van
familieleden.
Door het verlenen van een concessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond of
urnenkelder niet. Zij verleent slechts een genot en gebruikrecht met een speciale en
nominatieve bestemming.
Artikel 6
De percelen voor begraving in volle grond worden geconcedeerd voor een periode
van 30 jaar.
De percelen voor de begraving in een grafkelder worden geconcedeerd voor een
periode van 50 jaar.
De urnenkelders worden geconcedeerd voor een periode van 30 jaar.
De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de in
artikel 9 bedoelde betekening.
Artikel 7
Op aanvraag ingediend door enig belanghebbende in het jaar voor het verstrijken
van het contract kunnen concessies telkens met 15 jaar verlengd worden.
Alsook kan bij bijzetting of bijbegraving van de tweede persoon een aanvraag
ingediend worden om de concessie te hernieuwen. De duur van elke hernieuwing is
gelijk aan de helft of eenzelfde periode als de oorspronkelijke concessie. Een
hernieuwing verplicht de familie tot het betalen van de retributie geldend op het
ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing, verminderd met de som in verhouding tot
de nog te lopen tijd van de concessieperiode.
Artikel 8
Het verwijderen van het graf mag niet tot gevolg hebben dat het stoffelijk overschot
gedurende minder dan 10 jaar begraven of bijgezet blijft.
Artikel 9
De percelen en urnenkelders worden door het College van Burgemeester en
Schepenen geconcedeerd tegen de voorwaarden zoals bepaald in het
retributiereglement en onderhavig huishoudelijk reglement. De beslissing van het
College van Burgemeester en Schepenen wordt aan de aanvrager betekend.
Artikel 10
De retributie wordt met een overschrijving betaald en is verworven door de
gemeente bij de betekening waarvan sprake is in artikel 9.
Artikel 11
De voorafgaande beschikkingen omtrent de duur van de concessies doen geen
afbreuk aan het recht op kosteloze hernieuwing van de vroeger verleende
eeuwigdurende concessies, zoals voorzien in de wet van 20 juli 1971.
Artikel 12
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel, nis of urnenkelder wegens
openbaar belang kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige
vergoeding. Zij hebben slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel, nis
of urnenkelder van dezelfde afmetingen op een ander deel van de begraafplaats, tot
op 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.
Artikel 13
Op schriftelijk verzoek van elke belanghebbende kan het College van Burgemeester
en Schepenen een concessie voortijdig beëindigen.

Bij beëindiging op verzoek kan de betaalde concessieprijs noch geheel noch
gedeeltelijk teruggevorderd worden.
Vooraleer het College van Burgemeester en Schepenen tot beëindiging overgaat zal
de vraag tot beëindiging worden aangeplakt gedurende 4 maanden aan de ingangen
van de begraafplaats en aan de betrokken concessie, en zal indien mogelijk de
concessiehouder of diens familie schriftelijk in kennis worden gesteld. Bezwaren
tegen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bij het
College van Burgemeester en Schepenen.
Indien er geen bezwaren tegen de voortijdige beëindiging worden ingediend, en de
concessie is door het college ambtshalve beëindigd, wordt het grafmonument
verwijderd, en wordt ze eigendom van de gemeente. Het college van burgemeester
en schepenen beslist over de bestemming van deze materialen.
Artikel 14
Op een geconcedeerde grond moet binnen de 6 maanden na aanvang van de
concessie aanwezig zijn: een grafzerk waarop aangebracht worden de naam, de
voornaam en de datum of het jaartal van geboorte en overlijden van de aldaar
begraven personen. Ingeval van bijbegraving moet de grafzerk terug geplaatst
worden binnen een termijn van 3 maanden volgend op de begrafenis. Het plaatsen
van de grafzerk gebeurt na afspraak met de bevoegde gemeentedienst en dit op
werkdagen tussen 8u en 16u en volgens de aanwijzingen van de gemeentediensten.
Artikel 15
De niet geconcedeerde percelen voor het begraven in volle grond van 1 lichaam
hebben een eenvormige oppervlakte van 2,5 op 1,1 meter.
Artikel 16
De niet geconcedeerde percelen voor het begraven van 1 urne in volle grond hebben
een eenvormige oppervlakte van 0,6 op 0,6 meter.
Artikel 17
De percelen geconcedeerd voor het begraven in een urnenkelder van maximum 2
urnen hebben een eenvormige oppervlakte van 1 op 1 meter.
Artikel 18
De percelen geconcedeerd voor het begraven in volle grond van maximum 2
lichamen of urnen hebben een eenvormige oppervlakte van 2,5 op 1,1 meter.
Artikel 19
De percelen geconcedeerd voor het begraven in een grafkelder van maximum 2
lichamen of urnen hebben een eenvormige oppervlakte van 2,5 op 1,1 meter.
Artikel 20
De niet geconcedeerde percelen voor het begraven in volle grond van maximum 1
kind die de leeftijd van 9 jaar nog niet bereikt heeft, hebben een eenvormige
oppervlakte van 1,5 op 0,9 meter.
Artikel 21
De percelen geconcedeerd voor het begraven in volle grond van maximum 1 kind die
de leeftijd van 9 jaar nog niet bereikt heeft hebben een eenvormige oppervlakte van
1,5 op 0,9 meter.
Artikel 22
In een niet geconcedeerd columbarium wordt per urne 1 columbariumnis gebruikt.
Artikel 23
In een geconcedeerde urnenkelder kunnen 2 urnen per kelder worden bijgezet.

Artikel 24
De thuisbewaring van een asurne uit het columbarium of uit een perceel van het
urnenveld moet schriftelijk aangevraagd worden en wordt beperkt tot één aanvraag
per asurne.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring wordt ingediend door de overlevende
echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en de bloedverwanten eerste graad.
De thuisbewaring van de asurne wordt bekendgemaakt aan de ingang van de
begraafplaats en aan de betrokken nis of perceel gedurende een periode van 6
maanden.
Voor de ontgraving worden met de verantwoordelijke van de begraafplaats de
nodige afspraken gemaakt. De modaliteiten van de ontgraving, ingeschreven in
artikel 318, artikel 319 en 320 van de Algemene Politieverordening zijn van
toepassing.
Wanneer, naar aanleiding van de ontgraving, wordt vastgesteld dat de asurne niet
meer in goede staat is, moet deze door de aanvrager van de bewaring vervangen
worden.
Artikel 25
De graftekens op de graven, met uitzondering van de urnengraven en de
herdenkingsvelden, bestaan uit een platliggend, al dan niet voorzien van een
rechtstaand, gedeelte. Ze dienen voldoende weerstand te bieden tegen verwering
door atmosferische invloeden en dienen te voldoen aan volgende afmetingen:
Opstaande grafsteen
 Type 1: De hoogte en breedte ligt tussen 0,75 en 0,85 meter.
 Type 2: De hoogte ligt tussen de 0,85 en 0,95 meter. De breedte ligt
tussen 0,55 en 0,65 meter.
 Type 3: De hoogte ligt tussen 0,9 en 1 meter. De breedte ligt tussen
0,4 en 0,5 meter.
De dikte van de rechtopstaande steen bedraagt minimum 5 cm en maximum 20
cm. De achterkant van de rechtopstaande grafsteen dient op 8 cm van de
achterkant van de platliggende grafsteen geplaatst te worden.
Platliggende grafsteen
De platliggende grafsteen is maximum 1 meter breed en minimum deze van de
rechtstaande steen. De dikte van de steen is tussen de 8 en 20 cm. De diepte
bedraagt 105 cm. De onderzijde van de siersteen komt overeen met het niveau
van het maaiveld. De plaatser verwijdert hiervoor zelf de nodige aarde om de
plaatsing correct uit te voeren.
De platliggende grafsteen is egaal afgewerkt en op geen enkele manier voorzien
van bloembakken of uitsparingen voor het plaatsen van bloemen of planten.
Het is niet toegelaten chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
Artikel 26
De afstand tussen 2 rug aan rug geplaatste monumenten bedraagt 65 cm. Deze
ruimte, alsook deze zijdelings tussen de grafzerken moet vrij gehouden worden, er
mag zelf geen beplanting, bedekkingmateriaal of enig ander voorwerp worden
geplaatst.
Overeenkomstig artikel 25 zijn de platliggende grafstenen egaal en op geen enkele
manier voorzien van bloembakken of uitsparingen voor het plaatsen van bloemen of
planten. Voor de bestaande grafmonumenten voorzien van een bloembak geldt dat
enkel in de daarvoor bestemde ruimte aanplantingen mogen uitgevoerd worden. De
aanplantingen op de grafmonumenten moeten derwijze aangelegd en onderhouden
worden dat zij zich niet uitbreiden buiten de afmetingen van het graf. Beplanting
hoger dan 30 cm worden niet toegelaten.
Inbreuken hierop worden ambtshalve verwijderd.

Naar aanleiding van de herdenking van Allerheiligen mogen ook op de gazonstrook
bloemstukken worden geplaatst. Alle bloemen en/of bloemstukken geplaatst naar
aanleiding van Allerheiligen worden ambtshalve verwijderd vanaf 1 december.
De zijruimte, links en rechts van de grafmonumenten behoren de concessiehouders
toe en dienen derhalve door hen te worden onderhouden.
Artikel 27
De afdekplaten van de columbariumnissen, urnenkelders en het urnenveld worden
geleverd door het gemeentebestuur. Daarvoor zal een retributie dienen betaald te
worden.
Door de aanvrager dient op gepaste wijze de naam, voornaam, geboortejaar en
overlijdensjaar in gegraveerd te worden.
Artikel 28
Op de urnenkelder of urnengraf kan eventueel een religieus of ander symbool en foto
aangebracht worden zolang dit alles binnen de bovenste 15 cm van de gedenkplaat
blijft. Het aangebrachte mag een maximale hoogte hebben van 20 cm.
Artikel 29
Het is niet toegelaten om op of aan de columbariumnissen, gedenksteentjes,
sierstukken, namaakbloemen of ander versiersel te plaatsen of te hangen. Enkel
naar aanleiding van de herdenking van Allerheiligen mogen bloemstukken en planten
in bloempotten of bakken worden geplaatst.
Alle bloemen en/of bloemstukken geplaatst naar aanleiding van Allerheiligen worden
ambtshalve verwijderd vanaf 1 december.
Artikel 30
Bij elke strooiweide wordt op een door het College van Burgemeester en Schepenen
bepaalde plaats een herdenkingszuil opgericht voor de op deze weide uitgestrooide
overledenen.
Iedere belanghebbende kan een aanvraag doen tot het aanbrengen van een
naamplaatje op deze herdenkingszuil. Daarvoor zal een retributie verschuldigd zijn,
vastgelegd in het retributiereglement van de gemeente.
Het is niet toegelaten om op of aan de herdenkingszuil bij de strooiweide
gedenksteentjes, sierstukken, namaakbloemen, bloemstukken of andere versiersels
te plaatsen of te hangen. Enkel naar aanleiding van de herdenking van Allerheiligen
mogen bloemstukken en planten in bloempotten of bakken worden geplaatst.
Alle bloemen en/of bloemstukken geplaatst naar aanleiding van Allerheiligen worden
ambtshalve verwijderd vanaf 1 december.
Artikel 31
1. Op de gemeentelijke begraafplaats wordt op een door het College van
Burgemeester en Schepenen aangeduide plaats een herdenkingsveld
met afzonderlijke gedenkstenen opgericht voor de oudstrijders uit de
wereldoorlogen 1914-18 en 1940-45. De in aanmerking komende
oudstrijders kunnen in dit veld begraven worden. Voorwaarden: In het
bezit zijn van een vuurkaart voor de strijders van de oorlog 1914-18
of een kaart met opgave der oorlogsdiensten voor strijder 1940-45,
afgeleverd door de bevoegde dienst van het ministerie van
landsverdediging. Of een attest, afgeleverd door dezelfde dienst van
het ministerie van landsverdediging, waaruit blijkt dat de betrokkene
aan de voorwaarden voldeed om de vermelde kaart te bekomen.
2. Op de gemeentelijke begraafplaats wordt op een door het College van
Burgemeester en Schepenen aangeduide plaats een begraafplaats
opgericht met afzonderlijke gedenkstenen voor priesters en
religieuzen, die in Kuurne zijn geboren, in Kuurne hebben geleefd of in
Kuurne hebben gediend als pastoor, onderpastoor of kloosterling. De
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in aanmerking komende priesters en religieuzen kunnen in dit veld
begraven worden.
Op de gemeentelijke begraafplaats wordt door het college van
burgemeester en schepenen een herdenkingsveld opgericht voor het
begraven van kinderen die de leeftijd van 9 niet bereikt hebben. Enkel
kinderen die zelf of waarvan 1 van de ouders voldoet aan de
voorwaarden gesteld in artikel 2 kunnen in dit herdenkingsveld
begraven worden.
Op de gemeentelijke begraafplaats wordt door het College van
Burgemeester en Schepenen een herdenkingsveld opgericht voor niet
levensvatbaar geboren kinderen/foetussen zonder beperking op het
aantal weken. Nabestaanden kunnen, ook retroactief, een aanvraag
doen tot het plaatsen van een herinneringsteken, al of niet met
naamvermelding, op de sterretjesweide. Als opschrift wordt enkel de
naam van het kindje (voornaam en familienaam) en datum van
geboorte/overlijden toegelaten. De herinneringstekens zijn uniform en
worden geleverd door de gemeente. De herinneringstekens worden
geplaatst door de begraafplaatsverantwoordelijke. Het is niet
toegelaten om op of aan de sterretjesweide sierstukken,
namaakbloemen, bloemstukken of andere versiersels te plaatsen
tenzij op de daartoe aangebrachte voorzieningen. Enkel naar
aanleiding van de herdenking van Allerheiligen mogen aanvullend
bloemen en/of bloemstukken en planten in bloempotten of bakken
worden geplaatst. Alle bloemen en/of bloemstukken geplaatst naar
aanleiding van Allerheiligen worden ambtshalve verwijderd vanaf 1
december. Na verstrijken van de termijn van 25 jaar te rekenen vanaf
de datum van de aanvraag kan door enig belanghebbende in het jaar
voor het verstrijken een verlenging met 15 jaar ingediend worden.
Indien er voor de vervaldatum geen aanvraag tot verlenging is
ingediend, worden de herinneringstekens ambtshalve verwijderd.
De herinneringstekens worden gedurende 3 maanden ter beschikking
gesteld en kunnen door de nabestaanden worden afgehaald. Indien
de herinneringstekens na deze periode niet werden afgehaald, worden
ze eigendom van de gemeente. Het College van Burgemeester en
Schepenen beslist over de bestemming van deze materialen.
Militairen die in Kuurne hebben geleefd, en die, in opdracht, sneuvelen
of, ten gevolge van kwetsuren of ziektes opgelopen tijdens deze, later
overlijden, hebben het recht, indien de nabestaanden daartoe de wens
uitdrukken of indien dit notarieel vastgelegd is, op het ereperk van de
gemeente kosteloos begraven te worden. De gedenkstenen stemmen
overeen met deze van de oudstrijders.
Op alle herdenkingsvelden wordt de vrije ruimte tussen en vóór de
monumenten ingezaaid en onderhouden door de gemeentediensten.
Er worden geen bloembakken, potten, vaste planten, steenslag of
andere vormen van bedekking of inname van de vrije ruimte
toegelaten.

Artikel 32
Eén jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de Burgemeester of zijn
gemachtigde een akte op waarbij herinnerd wordt dat een aanvraag om een
verlenging van een concessie bij hem moet toekomen indien men het graf verder
wenst te behouden.
Aan de belanghebbenden zal kennis worden gegeven door:
o Aanplakking van een bericht aan de ingangen van de begraafplaats.
o Aanplakking van datzelfde bericht aan het betrokken grafteken.
Indien mogelijk zal de concessiehouder of een familielid schriftelijk worden
verwittigd.

De belanghebbenden zullen, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking
bedoeld in de vorige alinea, beschikken over een termijn van 1 jaar om de
bovenvernoemde aanvraag in te dienen. Na het verstrijken van deze termijn en
indien niet werd overgegaan tot verlenging, beschikken de familieleden of
aanverwanten over een periode van 3 maanden om de graftekens weg te nemen van
de betrokken percelen.
Indien de graftekens na deze periode nog steeds aanwezig zijn, worden zij van
ambtswege verwijderd en worden ze eigendom van de gemeente. Het College van
Burgemeester en Schepenen beslist over de bestemming van deze materialen.
Indien er geen aanvraag tot verlenging van de concessie is ingediend voor de
vervaldatum, vervalt de concessie. Na het vervallen van de concessie wordt er geen
bijbegraving meer toegestaan.
Artikel 33
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het College van
Burgemeester en Schepenen, indien zij niet door een wet, besluit of decreet aan een
andere overheid werden toegewezen.
Artikel 34
Dit huishoudelijke reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaats vervangt
alle vorige reglementeringen en beslissingen.

