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Ontwerpreglement
De gemeenteraad;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder op de artikelen 119, 119bis, 133
en 135 §2;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het decreet van 10 november 2005, 18 april 2008, 9 december
2011, 22 februari 2013, 28 maart 2014 en 28 oktober 2016
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004, gewijzigd bij het
besluit van 2 december 2005;

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Artikel 1
In dit reglement wordt met gemeentelijke begraafplaats bedoeld alle begraafplaatsen op het grondgebied van de gemeente Zoersel.
Artikel 2
§1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende
werkdag na ontdekking van het stoffelijk overschot, aangegeven worden aan
de ambtenaar van de burgerlijke stand.
§2 Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld
op basis van een getuigschrift afgeleverd door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld en/of een geneesheer hiertoe aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Artikel 3
§1 Op de begraafplaats dient er ten allen tijde een sfeer van rust, sereniteit en
orde te heersen. Men dient zich te gedragen met eerbied voor de doden.
§2 De door de gemeente aangestelde toezichthouder kan personen de toegang
tot de begraafplaats ontzeggen of personen van de begraafplaats verwijderen,
indien deze handelen in strijd met §1.
Artikel 4
Het is verboden op de begraafplaats en op de parking van de begraafplaats:
- handel te drijven, uitgezonderd het verkopen van bloemen met uitdrukkelijke
toestemming van het college van burgemeester en schepenen
- diensten aan te bieden tegen betaling
- reclame aan te brengen
- afval achter te laten, behoudens in de ter beschikking gestelde containers.
Artikel 5
Het is verboden de begraafplaats te betreden met dieren, uitgezonderd de honden
die instaan voor de begeleiding van personen met een beperking.
Artikel 6
§1
De begraafplaats is enkel toegankelijk voor voetgangers.
§2
Onverminderd het bepaalde in §1 zijn volgende voertuigen wel toegelaten:
- lijkwagens ter gelegenheid van een begrafenis of lijkbezorging
- voertuigen van de gemeentediensten
- vervoersmiddelen van personen met een beperking
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- elk voertuig dat een voorafgaande machtiging heeft gekregen van de burgemeester of zijn gemachtigde.
Artikel 7
De begraafplaats is toegankelijk vanaf 8.30 uur tot zonsondergang.
Artikel 8
Het is verboden beplantingen in de grond rondom de graven aan te brengen.
Artikel 9
§1
De gemeentediensten staan in voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van de begraafplaats bestaande uit de wegen, grasperken en
niet-particuliere beplantingen.
§2
Alle bloemen en planten die op de graven aangebracht worden, dienen
steeds goed te worden onderhouden. Indien niet, zullen de gemeentediensten instaan voor opruiming en verwijdering.
Artikel 10
§1
Enkel de gemeentelijk aangestelde of een gemachtigde is bevoegd:
a. een volgnummer aan te brengen op de kist of de urne
b. een graf te delven voor begravingen of bijzettingen in volle grond en de
kuil te vullen
c. bestaande grafkelders te openen en te sluiten
d. de nis in een columbarium of een urnenveld te openen en af te sluiten
e. de gedenkplaat aan de herdenkingsmuur te bevestigen
f. de as uit te strooien
g. de kist of de urne in de kuil, de grafkelder of het columbarium te plaatsen.
§2
Voor wat betreft de punten f en g is het de familie van de overledene toegestaan te participeren doch enkel onder toezicht van een gemeentelijke aangestelde of een gemachtigde.
Artikel 11
§1
De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurne of
de bijzetting van een asurne in een columbarium op de gemeentelijke begraafplaats of op de natuurbegraafplaats is kosteloos voor de personen die
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente. Dit geldt eveneens voor de uitstrooiing van de as.
§2
De begraving van een stoffelijk overschot of de begraving van een asurne of
de bijzetting van een asurne in een columbarium op de gemeentelijke begraafplaats of op de natuurbegraafplaats is ook mogelijk voor andere personen dan vermeld in §1. De kostprijs hiervoor wordt bepaald in een retributiereglement.
§3
In afwijking van §1 kan het college van burgemeester en schepenen toestaan dat ook niet-inwoners van Zoersel, van wie een bijzondere band met
de gemeente kan aangetoond worden, kunnen begraven worden, de urne
kan bijgeplaatst worden in een nis in een urnenveld of columbarium, of de as
kan verstrooid worden op één van de begraafplaatsen of op de natuurbegraafplaats zonder toepassing van het retributiereglement.
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Artikel 12
De gemeente/het ocmw staat in voor de kosten van de lijkbezorging van behoeftigen die in het bevolkingsregister, vreemdelingen- of wachtregister zijn ingeschreven.
Artikel 13
§1
Het college van burgemeester en schepenen duidt een werkgroep aan om
een lijst met graven van lokaal, historisch belang op te stellen en actueel te
houden.
§2
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt deze lijst.
§3
De graven op deze lijst dienen voor tenminste 50 jaar bewaard te worden.
Deze termijn is verlengbaar. Slechts na deze termijn kunnen deze graven
het voorwerp van een beslissing tot ruiming zoals vermeld in artikel 51 uitmaken.
§4
De gemeente staat in voor het onderhoud van de graven die voorkomen op
deze lijst.
Artikel 14
§1
Een begraving, plaatsing in een nis of urnenveld of verstrooiing kan plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 16 uur.
§2
Er wordt niet begraven, bijgeplaatst of verstrooid op zon- en feestdagen.
§3
De eindbeslissing over datum en uur van de begraving, bijplaatsing of verstrooiing komt toe aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2: Begraving
Afdeling 1: Algemene bepalingen
Artikel 15
§1 De toestemming tot begraving wordt verleend door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
§2 Er mag niet tot begraving worden overgegaan, zolang het overlijden niet werd
vastgesteld door de in artikel 2, §2 vermelde geneesheer of, indien het een
gewelddadig of verdacht overlijden betrof, zolang het stoffelijk overschot niet
werd vrijgegeven door de Procureur des Konings.
Artikel 16
§1 Het stoffelijk overschot dient te worden begraven in een doodskist of een ander lijkomhulsel.
§2 De doodskist moet uit een natuurlijk materiaal vervaardigd zijn. Kisten gemaakt van metaal of op basis van niet-biologisch afbreekbare materialen zijn
niet toegestaan.
§3 Lijkwaden moeten uit een natuurlijk materiaal worden vervaardigd.
Artikel 17
§1 De lijkkisten en lijkwaden dienen in volle grond begraven te worden op een
diepte van tenminste 1,5 meter.
§2 Het bovengronds begraven is niet toegestaan.
§3 Er mag slechts 1 kist/lijkwade per graf begraven worden, behoudens wanneer
dit anders voorzien is in een bestaande en niet-verlopen concessie.
§4 Er mogen maximum 2 urnen bij een kist/lijkwade bijbegraven worden.
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Artikel 18
De begraving gebeurt op de plaats in de lijn die door de ambtenaar van de
burgerlijke stand wordt aangeduid.
Artikel 19
De afmetingen van een perceel grond bedragen 1 m x 2,25 m voor de begraving
van een persoon ouder dan 10 jaar.
Artikel 20
§1 Het grafteken dient te zijn vervaardigd uit hout of duurzame materialen.
§2 Het grafteken of de zerk heeft:
- een breedte van maximum 70 cm
- een dikte van maximum 20 cm
- een hoogte van maximum 80 cm.
§3 Onder het grafteken of de zerk dient in lijn en aansluitend met de voetplaten
van de andere graven, een voetplaat van duurzaam materiaal te worden geplaatst. De afmetingen van deze voetplaat zijn 1 m (L) x 0,50 m (B). De kosten
van deze voetplaat de plaatsing ervan, zijn ten laste van de nabestaanden van
de overledene.
Afdeling 2: Kinderen tot en met 10 jaar
Artikel 21
Op de begraafplaats wordt een apart perceel voorzien voor de begraving van kisten
en urnen van kinderen tot en met 10 jaar.
Artikel 22
Stoffelijke resten van levenloos geboren kinderen kunnen op verzoek van de ouders begraven, verstrooid of bijgezet worden, ongeacht de duur van de zwangerschap.
Artikel 23
De afmetingen van een perceel grond bedragen 0,70 m x 1,60 m voor een kind tot
en met 10 jaar.
Artikel 24
§1 Het grafteken dient te zijn vervaardigd uit hout of duurzame materialen.
§2 Het grafteken of de zerk heeft:
- een breedte van maximum 60 cm
- een dikte van maximum 20 cm
- een hoogte van maximum 80 cm
§3 Onder het grafteken of de zerk dient in lijn en aansluitend met de voetplaten
van de andere graven, een voetplaat van duurzaam materiaal te worden geplaatst. De afmetingen van deze voetplaat zijn 0,70 m (L) x 0,50 m (B). De
kosten van deze voetplaat en de plaatsing ervan, zijn ten laste van de nabestaanden van de overledene.
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Hoofdstuk 3: Crematie
Afdeling 1: Algemene bepalingen
Artikel 25
§1 Vooraleer men tot crematie kan overgaan dient men de toestemming van de
ambtenaar van de burgerlijke stand te verkrijgen.
§2 Er mag niet worden overgegaan tot de crematie zolang het overlijden niet
werd vastgesteld door de in artikel 2, §2 vermelde geneesheer en een geneesheer hiertoe aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand of,
indien het een gewelddadig of verdacht overlijden betrof, zolang het lijk niet
werd vrijgegeven door de Procureur des Konings.
§3 Een urne met assen van de overledene kan begraven worden in het daartoe
voorziene urnenveld of op de natuurbegraafplaats, bijgezet in een columbarium of de assen kunnen verstrooid worden op de strooiweide, die deel uitmaken van de gemeentelijke begraafplaatsen of op de natuurbegraafplaats
Afdeling 2: Urnenveld
Artikel 26
Het urnenveld is voorzien van aparte nissen in de grond waar één of meerdere urnen in geplaatst kunnen worden. Elk urnegraf is voorzien van een afdekplaat.
Artikel 27
§1
Er mogen maximum 3 urnen in één urnengraf.
Artikel 28
§1 De urnegraven dienen te worden afgesloten met hiertoe voorziene afdekplaten.
§2 Deze afdekplaten worden door de gemeente ter beschikking gesteld.
§3 Binnen de drie dagen na de aangifte van het overlijden wordt de afdekplaat
aangevraagd
§4 De tekst op de afdekplaat wordt bepaald en geplaatst door de nabestaanden.
§5 Indien er door de aanvrager geen tekst wordt bepaald zoals voorgeschreven
in § 4, worden de naam van de overledene en de geboorte- en sterftedatum
vermeld.
§6 De kostprijs van de afdekplaat wordt bepaald in een retributiereglement. De
kosten voor de tekst worden gedragen door de nabestaanden.
Artikel 29
§1 In een reeds bestaand urnengraf waarin één urne werd geplaatst, kunnen
maximum 2 urnen worden bijgezet.
§2 De kosten voor de aanpassing van de afdekplaat worden gedragen door de
nabestaanden.
§3 De minimumtermijn voor het ruimen van urnen zoals bepaald in artikel 46 49,
begint te lopen vanaf de plaatsing van de eerste urne.
Afdeling 3: Columbarium
Artikel 30
Het columbarium is een muur op de begraafplaats met een groot aantal nissen
waarin één of meerdere urnen kunnen bijgezet worden. Elke nis is voorzien van
een afdekplaat.
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Artikel 31
§1 De columbariumnissen dienen te worden afgesloten met een hiertoe bestemde afdekplaat.
§2 Deze afdekplaten worden door de gemeente ter beschikking gesteld.
§3 Binnen de drie dagen na de aangifte van het overlijden wordt de afdekplaat
aangevraagd
§4 De tekst op de afdekplaat wordt bepaald en geplaatst door de nabestaanden.
§5 Indien er door de aanvrager geen tekst wordt bepaald zoals voorgeschreven
in §4, worden de naam van de overledene en de geboorte- en sterftedatum
vermeld.
§6 De kostprijs van de afdekplaat wordt bepaald in een retributiereglement. De
kosten voor de tekst worden gedragen door de nabestaanden.
Artikel 32
§1 In een reeds bestaande nis waarin één urne werd geplaatst , kunnen maximum 2 urnen worden bijgezet.
§2 De kosten voor de aanpassing van de afdekplaat worden gedragen door de
nabestaanden.
§3 De minimumtermijn voor het ruimen van de nis zoals bepaald in artikel 46 49,
begint te lopen vanaf de plaatsing van de eerste urne.
Artikel 33
§1 Het is niet toegelaten om graftekens, foto’s of versierselen aan het columbarium te bevestigen, behalve in de daartoe voorziene houder.
§2 Bloemen en bloemstukken kunnen op de daartoe voorziene plaats worden
neergezet.
Afdeling 4: Strooiweide
Artikel 34
Het verstrooien van de assen gebeurt op de daartoe voorziene strooiweide die deel
uitmaakt van de gemeentelijke begraafplaats.
Artikel 35
Het is verboden om de strooiweide te betreden, behoudens de gemachtigde die de
asverstrooiing uitvoert.
Artikel 36
Het is verboden enige vorm van versierselen of afbeeldingen van overledenen neer
te leggen op de weide. Het neerleggen van bloemen is toegestaan in de daartoe
voorziene zone.
Artikel 37
§1
De assen van de overledene kunnen gedeeltelijk verstrooid worden en gedeeltelijk ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden.
§2
Er kan een gedenkplaatje aangevraagd worden om aan te brengen aan de
herdenkingsmuur (afdeling 6)
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Afdeling 5: Sterretjesweide
Artikel 38
Het verstrooien van de assen van het (ongeboren) kind tot de leeftijd van 10 jaar
kan gebeuren op de daartoe voorziene sterretjesweide die deel uitmaakt van de
gemeentelijke begraafplaatsen.
Artikel 39
Het is verboden om de strooizone van de sterretjesweide te betreden, behoudens
de gemachtigde die de asverstrooiing uitvoert.
Artikel 40
Het is verboden enige vorm van versiering neer te leggen op de weide. Het neerleggen van bloemen is toegestaan in de daartoe voorziene zone.
Artikel 41
Er is mogelijkheid om een gedenkplaatje aan te vragen. Dit plaatje wordt
geplaatst op de gedichtenzuil bij de sterretjesweide.
Afdeling 6: Herdenkingsmuur
Artikel 42
§1 Op de gemeentelijke begraafplaats wordt een muur voorzien waarop gedenkplaatjes kunnen worden aangebracht voor de overledene wiens assen verstrooid werden op de strooiweide.
§2 De kostprijs wordt bepaald in het retributiereglement.
Artikel 43
§1 Een gedenkplaatje dient bij de gemeentediensten te worden aangevraagd.
§2 Op het gedenkplaatje worden de volgende gegevens gegraveerd:
- naam en voornamen
- geboorte- en overlijdensjaar.
Afdeling 7: Natuurbegraafplaats
Artikel 44
De gemeente duidt één of meerdere percelen aan op het grondgebied van de gemeente Zoersel, als natuurbegraafplaats.
Artikel 45
§1
Op de natuurbegraafplaats kunnen de assen verstrooid worden of begraven
in een biologisch afbreekbare urne.
§2
In het deksel van de urne kan een zaadje of een stekje van een inheemse
boom worden geplaatst, zodat er op de plaats van begraving een herdenkingsbos
kan ontstaan
Artikel 46
Er mogen geen versieringen of gedenkstenen op de natuurbegraafplaats geplaatst
worden
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Hoofdstuk 4: Opgraving en ruiming
Afdeling 1: Opgraving
Artikel 47
§1 Behoudens deze bevolen door de gerechtelijke overheid, mag geen enkele
opgraving gedaan worden zonder de schriftelijke en uitdrukkelijke toelating
van de burgemeester.
De burgemeester kan enkel toelating verlenen omwille van ernstige redenen.
§2 Vooraleer men overgaat tot de opgraving van een stoffelijk overschot met het
oog op de begraving in een andere gemeente, moeten de aanvragers de
schriftelijke toestemming van de burgemeester van die gemeente kunnen
voorleggen.
§3 De kosten vallen ten laste van de aanvrager.
Artikel 48
Bij de opgraving is te allen tijde een politieofficier aanwezig die van de opgraving
een proces-verbaal opmaakt.
Afdeling 2: Ruiming
Artikel 49
Tot ruiming kan slechts worden overgegaan nadat minstens een termijn van 25 jaar
verstreken is nadat de begraving of de plaatsing van de asurne in het columbarium
of het urnenveld heeft plaatsgevonden.
Artikel 50
Onverminderd het bepaalde in artikel 49 wordt tot ruiming overgegaan indien het
openbaar belang of indien de noodwendigheid het vereist.
Artikel 51
§1 Het college van burgemeester en schepenen beslist tot ruiming van de graven, urnen en columbaria en stelt daartoe de termijn vast waarbinnen de belanghebbenden de graftekens kunnen weghalen.
§2 Een graf, urne of columbarium mag enkel verwijderd worden nadat gedurende
een jaar een afschrift van de beslissing tot ruiming, zowel bij het graf, urne of
columbarium in kwestie als aan de ingang van de begraafplaats, werd uitgehangen.
§3 Tijdens de termijn vermeld in §1 hebben de belanghebbenden het recht de
graftekens te verwijderen. Alle graftekens die niet verwijderd zijn na het verstrijken van deze termijn worden eigendom van de gemeente.
§4 Het college van burgemeester en schepenen regelt de bestemming van het
aan de gemeente toevallende materiaal.
§5 Na bekendmaking van de ruimingsbeslissing, kunnen de nabestaanden kiezen
voor een herbegraving (Hoofdstuk 5), een asverstrooiing (Hoofdstuk 3, afdeling 4) of een gezamenlijke begraving.
Artikel 52
Tijdens de ruiming wordt de plaats van de te ontruimen graven visueel afgeschermd en ontoegankelijk gemaakt voor het publiek.
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Hoofdstuk 5: Herbegraving na ruiming van een concessie
Artikel 53
Tot 10 maanden na de bekendmaking van de beslissing tot ruiming, kunnen de belangstellenden een aanvraag tot herbegraving, ten laste van de nabestaanden, indienen bij de bevoegde dienst van de gemeente.
Artikel 54
§1 De herbegraving vindt plaats op een perceel dat door de gemeente aan de
nabestaanden voor een termijn van 25 jaar ter beschikking wordt gesteld.
Artikel 55
§1 De bijzetting in het urnenveld na ontruiming vindt plaats op een perceel dat
door de gemeente aan de nabestaanden ter beschikking wordt gesteld voor
25 jaar voor één of meerdere asurnen op eenzelfde perceel.(Artikel 27).
§2 De bijzetting in een columbarium na ontruiming vindt plaats in een nis die door
de gemeente aan de nabestaanden ter beschikking wordt gesteld voor 25 jaar
voor één of meerdere asurnen in eenzelfde nis.(Artikel 32)
Artikel 56
§1 De ontgraving en de herbegraving of bijzetting na ontruiming dient te worden
uitgevoerd door een erkende dienstverlener. Deze kan aangesteld worden
door de gemeente of door de nabestaanden.
§2 Indien de aanstelling van deze firma gebeurt door de gemeente, zullen de kosten worden verhaald op de nabestaanden die om een herbegraving of bijzetting na ontruiming verzocht hebben.
§3 Indien de aanstelling van deze firma gebeurt door de nabestaanden zelf, dient
toestemming te worden verkregen van de gemeente.

Hoofdstuk 6: Uitdovingsbeleid
Afdeling 1: Grafkelders
Artikel 57
Het bouwen van nieuwe grafkelders is niet toegestaan.
Artikel 58
Er worden geen nieuwe concessies verleend met betrekking tot grafkelders.
Artikel 59
Bijzetting in een grafkelder is enkel mogelijk voor de reeds verleende concessies.
De minimumtermijn voor het ruimen van de grafkelder zoals bepaald in hoofdstuk 5
artikel 53, begint te lopen vanaf de eerste begraving.
Artikel 60
§1 Indien de termijn van de laatste concessie van de grafkelder verstreken is en
de nabestaanden de concessie niet wensen te verlengen, wordt de grafkelder
ontruimd en afgebroken.
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Afdeling 2: Bestaande concessies
Artikel 61
§1 Alle concessies blijven behouden voor de maximumtermijn van 50 jaar. De
termijn begint te lopen vanaf de eerste begraving.

Hoofdstuk 7: Erepark
Artikel 62
Op de begraafplaats wordt een afzonderlijk perk, “erepark” aangelegd.
Artikel 63
Op dit erepark mogen de stoffelijke overschotten begraven worden:
§1 van de titularissen van
- de oud-strijderskaart 1914-1918
- de vuurkaart van 1914-1918
- de kaart met opgave der oorlogsdiensten voor strijder 1914-1918
- de kaart met opgave der oorlogsdiensten voor strijder 1940-1945
- de kaart van krijgsgevangene
§2 van de titularissen van
- de kaart van politiek gevangene 1914-1918
- de kaart van politiek gevangene 1940-1945
- de kaart van gerechtigde van het statuut der politiek gevangene 1914-1918
- de kaart van gerechtigde van het statuut der politiek gevangene 1940-1945
- de kaart van Wehrmachtsdienstweigeraar
- de kaart van werkweigeraar
- de kaart van burgerlijk weerstander
- de kaart van weerstander door de sluikpers
- het attest van gewapend weerstander
- het attest van inlichtings- en actieagent.
§3 van diegene die de rekruteringscentra van het Belgisch leger vervoegd hebben en het bewijs leveren van hun hoedanigheid van oud-strijder of krijgsgevangene.
§4 van de geallieerde, houders van bewijzen gelijkgesteld of evenwaardig met
deze vermeld onder §1 en §2
§5 alle Belgische militairen die gestorven zijn tijdens hun militaire dienst voor het
vaderland
§6 voor inwoners van de gemeente die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten bate van de gemeenschap.
Artikel 64
§1 De kaarten of attesten zoals vermeld in artikel 63 §1 en §2 worden afgeleverd
door de centrale dienst van het stamboek bij het ministerie van landsverdediging of door de dienst der statuten van het ministerie van volksgezondheid.
§2 Voor de geallieerden zal het bestuur zich steunen op de bescheiden die door
de bevoegde overheid of door de familie of nabestaande worden afgeleverd.
§3 De personen vermeld in §6 kunnen slechts na toestemming van het college
van burgemeester en schepenen op het erepark begraven worden.
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Artikel 65
De begraving in het erepark wordt slechts toegestaan op uitdrukkelijk verzoek van
de familie of van de geïnteresseerde derde, die de in artikel 63 vermelde documenten aan het bestuur overmaken.
Artikel 66
§1 De nabestaanden van de overledene zorgen zelf voor het plaatsen van een
gedenksteen op het graf.
§2 Het type gedenksteen dient gelijk te zijn aan de huidig gebruikte gedenksteen.
§3 De kostprijs wordt bepaald in het retributiereglement.
Artikel 67
Personen die in aanmerking komen om begraven te worden op het erepark, maar
bij het ter aarde bestellen begraven werden op het burgerlijk gedeelte, worden na
het verstrijken van de concessie overgebracht naar het erepark, mits het verzoek
van de familie of de geïnteresseerde derde.
Artikel 68
§1 Elk erepark maakt deel uit van het erfgoed van de gemeente en staat onder
bescherming van de gemeente.
§2 Bij een verhuis van de begraafplaats naar een andere plaats, worden de graven van het erepark op kosten van de gemeente overgebracht naar een nieuwe rustplaats.
Artikel 69
Het gemeentebestuur houdt zich het recht voor om met betrekking tot het erepark
al de beschikkingen te treffen die het nodig acht.

Hoofdstuk 8: Funerair erfgoed
Artikel 70
Betekenisvolle graven die zich buiten het erepark bevinden, kunnen als Zoersels
Erfgoed erkend worden. Het college van burgemeester en schepenen beslist over
deze erkenning.
Na de erkenning door het college van burgemeester en schepenen:
§1
maakt het graf deel uit van het erfgoed van de gemeente Zoersel en staat
het graf onder bescherming van de gemeente Zoersel.
§2
bij een verhuis van de begraafplaats naar een andere plaats, worden de graven op kosten van de gemeente Zoersel, overgebracht naar een nieuwe rustplaats.

Hoofdstuk 9: Slotbepalingen
Artikel 71
Dit reglement heft elk ander gemeentereglement met betrekking tot begraafplaatsen op met uitzondering van de van kracht zijnde retributiereglementen. Dit reglement is van toepassing onverminderd de geldende wetten, decreten, besluiten en
algemene en provinciale reglementen of verordeningen.
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