uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
Gemeenteraad
19 december 2016
Stedelijke begraafplaatsen – Huishoudelijk reglement - goedkeuring
aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D’AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi
DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE
GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42 en 64;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135 § 2;
Gelet op de artikelen 15bis § 2 tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en lijkbezorging;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd
bij decreten van 10 november 2005, 18 april 2008, 25 juli 2008 en 9 december 2011;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005 en
19 oktober 2016;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor de stedelijke begraafplaatsen, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 27 februari 2012;
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad op 27 februari 2012 de nieuwe code van
gemeentelijke politiereglementen op begraafplaatsen en de goedkeuring van de gemeenteraad
op 27 februari 2012 van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen, waarin het principe
van hergebruik werd opgenomen. Met dit besluit wordt dit principe van hergebruik concreet
uitgewerkt;
Overwegende dat de gemeenteraad concessies kan verlenen;
Overwegende dat de gemeenteraad die bevoegdheid kan overdragen aan het college van
burgemeester en schepenen;
Gelet op de in bijlage verwerkte annex Herbestemming grafmonumenten;
Overwegende dat de stad als eigenaar verantwoordelijk is voor het in stand houden of
restaureren van haar grafmonumenten. De toepasselijke wetgeving bepaalt in welke
hypotheses de stad eigenaar wordt van niet-weggenomen grafmonumenten of nog bestaande
ondergrondse bouwwerken;
Overwegende dat een stedelijk funerair team grafmonumenten, al of niet in eigendom van de
stad, inventariseert;
Overwegende dat het oude beheersprincipe waarin een grafmonument na afloop van de
concessie werd geruimd, wordt vervangen door een beheersprincipe waarin afweging wordt

gemaakt om grafmonumenten te verwijderen, in bruikleen te geven of in stand te houden als
waardevol funerair erfgoed;
Gelet op artikel 26 § 1 van het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en
lijkbezorging stelt dat wanneer aan een grafconcessie een einde wordt gesteld en geen
aanvraag tot overbrenging is ingediend, het niet weggenomen grafmonument en het eventueel
nog bestaande ondergrondse bouwwerk eigendom wordt van de stad. Conform § 2 van
ditzelfde artikel regelt het college autonoom de bestemming van de grafmonumenten en de nog
bestaande ondergrondse bouwwerken die eigendom zijn van de stad. Het college moet daarbij
wel rekening houden met de wetgeving omtrent de bescherming van monumenten en kleine
onroerende erfgoedelementen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement voor de stedelijke begraafplaatsen en de annex Herbestemming
grafmonumenten, zoals in bijlage toegevoegd, worden goedgekeurd.
Artikel 2
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van
burgemeester en schepenen, in zover zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere
overheid worden toegewezen.
Artikel 3
Het huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaatsen goedgekeurd door de
gemeenteraad op 27 februari 2012 wordt opgeheven. De annex aan het huishoudelijk
reglement betreffende stedelijke begraafplaatsen – herbestemming graftekens en
grafmonumenten, goedgekeurd bij beslissing door de gemeenteraad op 23 maart 2009 wordt
opgeheven.
Artikel 4
Dit reglement treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking.

Namens de gemeenteraad,

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

