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Hoofdstuk 1 — Definities. 
 
Artikel 1. 
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt 
verstaan onder: 
Dierenbegraafplaats: een afzonderlijke zone op de 
begraafplaats Kruisbeekveld bestemd voor de be-
graving van asurnen of de uitstrooiing van as na 
crematie van gezelschapsdieren. 
 
§ 2. Indien er twijfel is of een urne al dan niet 
begraven mag worden op de dierenbegraafplaats, 
beslist het college van burgemeester en schepenen 
hierover. 
 
Hoofdstuk 2 — Algemeen. 
 
Artikel 2. 
Het gemeentebestuur beschikt over een dierenbe-
graafplaats Kruisbeekveld. 
 
Artikel 3. 
De dierenbegraafplaats is voor het publiek toegan-
kelijk: 

 van 1 mei tot 2 november: alle dagen van 08.00 
uur tot 20.00 uur; 

 van 3 november tot 30 april: alle dagen van 
08.00 uur tot 16.30 uur. 
 
Artikel 4. 
De dierenbegraafplaats is voorzien van: 

− een perk voor begraving van asurnen van ge-
cremeerde gezelschapsdieren; 

− een strooiweide voor het uitstrooien van as van 
gecremeerde gezelschapsdieren; 

− een zuil op de strooiweide voor het bevestigen 

van naamplaatjes. 
 
Er worden geen krengen begraven op de dierenbe-
graafplaats. 
 
Artikel 5. 
[De dierenbegraafplaats is bestemd voor het be-
graven van asurnen en het uitstrooien van as. Er 
worden geen bijzettingen toegestaan. 
De dierenbegraafplaats is ter beschikking voor in-
woners en niet-inwoners van de gemeente.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2022-02-17] 
 
Artikel 6. 
Er worden enkel begravingen van asurnen of uit-
strooiingen van assen toegestaan na betaling van 
de verschuldigde retributie. 
Het tijdstip van het begraven of het uitstrooien 
wordt bepaald in overleg met de aanvrager. 
 
Artikel 7. 
Het is verboden over te gaan tot begraving, bijzet-
ting of opgraving van een asurn en uitstrooiing van 
as zonder voorafgaandelijke toelating. Deze toela-
ting wordt aangevraagd via het daarvoor be-
stemde aanvraagformulier op de gemeentelijke 
website of op de dienst burgerzaken. 
 
Artikel 8. 
De aanvrager staat in voor de bewaring en het 
transport van de asurn met as naar de dierenbe-
graafplaats. 
 
Hoofdstuk 3 — Asverstrooiïng. 
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Artikel 9. 
De strooiweide mag slechts betreden worden wan-
neer een asverstrooiïng plaatsheeft. 
 
Artikel 10. 
Op de zuil geplaatst op de strooiweide kunnen de 
naamplaatjes aangebracht worden enkel van de 
gezelschapsdieren waarvan de as verstrooid is. 
Deze naamplaatjes vermelden de naam van het 
dier en de datum van overlijden. De naamplaatjes 
aan de strooiweide blijven bestaan gedurende 10 
jaar te rekenen vanaf de datum van betaling. 
 
Hoofdstuk 4 — Begraven van asurnen. 
 
Artikel 11. 
Het gemeentepersoneel staat in voor de begraving 
van een asurn. De begraving van elke asurn ge-
beurt telkens in een afzonderlijk graf. 
 
Artikel 12. 
De asurn moet passen in een grafkoker met een di-
ameter van 24 cm en een hoogte van 30 cm. 
 
Artikel 13. 
§ 1. Het graf moet binnen de dertig dagen na 
het begraven van de asurn door de aanvrager afge-
dekt worden met een grafsteen. 
 
§ 2. De grafsteen heeft verplicht de volgende af-
metingen: 30 cm op 30 cm en 5 cm dik.  
 
§ 3. De grafsteen op het urnenveld is een hori-
zontale steen op niveau van het maaiveld. De ver-
meldingen zijn ofwel in de steen gegraveerd ofwel 
op de steen gekleefd. 
 
§ 4. Ornamenten op de grafsteen mogen niet 
hoger zijn dan 30 cm boven de grafsteen. 
 
Artikel 14. 
De grafstenen en ornamenten die niet in overeen-
stemming zijn met de bepalingen van artikel 13, 
zullen zonder verwittiging worden verwijderd. 
 
Artikel 15. 
Beplantingen rond de grafstenen zijn niet toege-
staan. 
 
Artikel 16. 
Het onderhoud van de grafstenen rust op de be-
langhebbenden. 
 
Hoofdstuk 5 — Ruiming. 
 
Artikel 17. 
§ 1. Een graf wordt maximaal tien jaar bewaard. 

Verlenging is niet mogelijk. 
 
§ 2. Indien het graf bij het verstrijken van de ter-
mijn van tien jaar niet ontruimd is, wordt het graf 
zonder verwittiging door toedoen van het gemeen-
tebestuur ontruimd en wordt de niet weggenomen 
grafsteen eigendom van de gemeente. De as die 
aangetroffen wordt in het graf wordt uitgestrooid 
op de strooiweide van de dierenbegraafplaats. 
 
§ 3. Het college van burgemeester en schepe-
nen regelt de bestemming van deze materialen. 
 
Hoofdstuk 6 — Slot- en strafbepalingen. 
 
Artikel 18. 
Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewa-
king van de op de graven geplaatste voorwerpen. 
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk wor-
den gesteld voor diefstal of beschadiging van de 
gedenktekens, grafstenen en dergelijke. 
 
Artikel 19. 
De bepalingen van het besluit van de gemeente-
raad van 16 februari 2012 — Politie — Reglement 
begraafplaatsen zijn mutatis mutandis van toepas-
sing. 
 
Artikel 20. 
De overtreders van de bepalingen van dit regle-
ment worden bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 350 euro. 
De bepalingen van het besluit van de gemeente-
raad van 29 september 2005 — Politie — Alge-
meen reglement op de administratieve geldboe-
ten, zijn van toepassing op dit reglement. 
 
Artikel 21. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing met vermelding van 
de datum van goedkeuring en de datum van be-
kendmaking. De bekendmaking en de datum van 
bekendmaking zullen genoteerd worden in het bij-
zonder register. Het treedt in werking de vijfde dag 
na de bekendmaking. 
 
Artikel 22. 
§ 1. Dit besluit zal aangetekend worden verzon-
den naar: 
1° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg 
van Brussel, voor kennisgeving; 
2° de griffie van de politierechtbank van Halle, 
voor kennisgeving. 
 
§ 2. Dt besluit zal worden verzonden naar de po-
litiezone TARL, voor kennisgeving. 
 

 


