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PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 25 februari 2015

Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester, Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie-Louise Devriese,
Lieven Snoeks, schepenen;
Thierry Deblander, Hilde Thiebaut, Lieven Van Den Broeck, Sandra Dero, Jordi Cornet,
Annelies Desmet, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van
Hende, gemeenteraadsleden.
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Patrick De Vos, schepen

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de vorige vergadering worden eenparig goedgekeurd, mits toevoegen van de
volgende aanvulling en correcties:
Op vraag van raadslid Thierry Deblander zullen volgende punten aan het verslag worden
aangepast of aangevuld :
1. Agendapunt 11 :
De naam van de heer Andre Tiels is 2x foutief geschreven. De correcte schrijfwijze is Tiels
en niet Thiels.
Hier staat eveneens vermeld dat er een geheime stemming is geweest, maar dit was niet het
geval, er werd mondeling gestemd.
2. Agendapunt 6 :
Tevens vraagt raadslid Thierry Deblander te vermelden dat hij bij dit agendapunt de vraag
heeft gesteld of de gemeente wel bevoegd was om een verkeersreglement te stemmen voor
de Breemstraat omdat dit een gewestweg is en of dit geen probleem kan opleveren dat wij
op gemeentelijk niveau een beslissing nemen over een gewestweg.
De burgemeester antwoordt dat hij niet gezegd heeft dat dat geen probleem is, enkel dat hij
meldde dat er een gemeenteraadsbeslissing dient te worden genomen en dat deze dan aan
het gewest dient overgemaakt te worden.

Op vraag van de burgemeester:
Het antwoord op vraag 2 (OPENBARE WERKEN : Herinrichting verkeerssituatie Centrum)
dient aangevuld te worden met de vermelding dat dit is opgemerkt tijdens de
werfvergadering en dat gevraagd werd om daar een degelijke oplossing voor te vinden
(betere signalisatie)
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1. Eedaflegging financieel beheerder Julie Somers - Aktename
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In de gemeenteraadszitting van 28 januari 2015 werd mevrouw Julie Somers, wonende
Hollestraat 126 te 1570 Tollembeek, benoemd tot voltijds financieel beheerder van de
gemeente met een proeftijd van 12 maanden.
Betrokkene treedt in dienst op 1 maart 2015.
In toepassing van artikel 77 van het gemeentedecreet moet betrokkene nog de eed afleggen
in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Bevoegdheid
Artikel 43 §2, 7° van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Artikel 83 van het gemeentedecreet
Artikel 77 van het gemeentedecreet
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de eedaflegging van Julie Somers
als voltijds financieel beheerder van de gemeente.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

AKTENAME:
Artikel 1.
Neemt akte van de eedaflegging van Julie Somers, wonende Hollestraat 126 te 1540 Herne,
als voltijds financieel beheerder.
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
2. Aanvullend gemeentelijk verkeersreglement betreffende aanleggen
rijbaankussens Groenstraat - goedkeuring
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende het feit dat omwonenden en passanten vragen om de snelheid naar beneden
te halen in de Groenstraat aan het gedeelte tussen de Heilige Geeststraat en eerste
kruispunt (zie plan);
Gelet het gunstig advies van PZ Pajottenland dd 22/1/2015;
Overwegende dat de Groenstraat een gemeenteweg is;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : In de Groenstraat rijbaankussens aan te leggen. Deze constructies worden
gesignaleerd met de verkeersborden A51 en onderbord ‘snelheidsremmer’.
Artikel 2 :
De rijbaankussens en verkeersborden worden door de zorgen en op de kosten van het
gemeentebestuur geplaatst.
Artikel 3:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
3. Gemeentelijk aanvullend reglement Markstraat - wegversmalling - goedkeuring
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
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Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet de vraag van de omwonenden om snelheidsbeperkende maatregelen te nemen
omwille van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid;
Gelet de beslissing van het college om een proefopstelling te plaatsen;
Gelet op het positief advies van de politie in verband met deze proefopstelling;
Gelet dat deze proefopstelling een beter alternatief is dan het plaatsten van rijbaankussens;
Overwegende dat de Markstraat een gemeenteweg is ;
BESLUIT : eenparigheid van stemmen

Artikel 1:
De proefopstelling van de wegversmalling in de Markstraat te vervangen door een
wegneembare constructie.
Deze constructie wordt geplaatst conform de wettelijke bepalingen.
Deze wegversmalling wordt gesignaleerd met de verkeersborden B19 en B21.
Artikel 2:
De constructie, verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten
van het gemeentebestuur geplaatst.
Artikel 3:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be

4. Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het verbod tot toegang van
bromfietsen op de voetweg gelegen langs de Frans Minnaertstraat, Hernekouter
en Groeneboom - Goedkeuring
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
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Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat de vraag gesteld werd door de bewoners om bromfietsen te verbieden op
de voetweg gelegen langs de Frans Minnaertstraat, Hernekouter en Groeneboom om de
veiligheid te verzekeren van voetgangers en fietsers;
Overwegende dat deze voetweg gelegen is in een woon- en sportomgeving;
Overwegende dat het een gemeenteweg betreft;
Gelet het positief advies van PZ Pajottenland;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De toegang tot de voetweg gelegen aan de Frans Minnaertstraat, Hernekouter en
Groeneboom wordt verboden voor bromfietsen.
Het verbod zal aangeduid worden door het aanbrengen van verkeersbord C9;
Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
5. Gemeentelijk aanvullend reglement Frans Minnaertstraat - Voorrangsregeling Goedkeuring

De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat de Frans Minnaertstraat gelegen is in een nieuwe sociale woonwijk;
Overwegende dat de Frans Minnaertstraat gelegen is aan het station waar er veel druk
verkeer is;
Gelet op het advies van PZ Pajottenland;
Overwegende dat de Frans Minnaertstraat een gemeenteweg is;
Overwegende dat het noodzakelijk is de nodige maatregel te treffen om een vlot en veilig
verloop van het verkeer te verzekeren;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:
Er wordt een voorrangsregeling ingevoerd in de Frans Minnaertstraat, ter hoogte van de
aansluiting met de Lorengstraat. Deze regeling zal aangeduid worden door het aanbrengen
van verkeersbord B1;
Arikel 2:
In de Frans Minnaertstraat wordt een dwarsstreep aangebracht, gevormd door witte
driehoeken (haaientanden), die de plaats aanduidt waar de bestuurder zo nodig moeten
stoppen;
Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
6. Huishoudelijk- en Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Omwille van nieuwe regelgevingen en om niet-discriminerend op te treden tegenover
betalende concessies, is het nodig om het huidige huishoudelijk- en politiereglement op de
begraafplaatsen te actualiseren.
Bevoegdheid
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-

artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet
artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet

Juridische gronden
- Artikelen 119, 119bis, 133 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
- Artikelen 15bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging;
- Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij
het decreet van 10 november 2005, het decreet van 18 april 2008, de decreten van 9
december 2011, het decreet van 22 februari 2013 en het decreet van 28 maart 2014;
- 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;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de
voorwaarden waaraan een doodskist of ander lijkomhulsel moet beantwoorden;
- Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
- Besluit van de gemeenteraad van 22 november 1978 houdende vaststelling van het
algemeen reglement op de begraafplaatsen.
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het voorstel van Huishoudelijk- en
Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goed te keuren mits schrapping
van de tweede zin van artikel 45 met name: “Het college van burgemeester en schepenen
beslist op wélk kerkhof én wanneer tot verwijdering en ontruiming wordt overgegaan,
rekening houdend met het niet-discriminatieprincipe”.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Het “Huishoudelijk- en Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging –
Gemeente Herne” goed te keuren volgens de hierna vermelde tekst.
Artikel 2:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Tevens zal dit besluit gepubliceerd worden op de website van de gemeente.
Artikel 3:
Afschrift van onderhavige verordening wordt gestuurd aan:
-

Rechtbank van Eerste Aanleg, Justitiepaleis, Poelaertplein 1, 1000 Brussel
Politierechtbank Halle, Zuster Bernardastraat 32, 1500 Halle
Lokale Politiezone Pajottenland, Bruneaustraat 101, 1755 Gooik
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HUISHOUDELIJK- EN POLITIEREGLEMENT
OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING.
§ 1. Algemene bepalingen.
Artikel 1
De gemeente beschikt over 4 begraafplaatsen waar begravingen en asuitstrooiïngen
kunnen plaatsvinden, nl.:
Herne, Kartuizerstraat
Kokejane, Steenweg Asse
Herfelingen, Sint-Niklaasstraat
Sint-Pieters-Kapelle, Brikstraat
Bijzetting in bestaande en niet-vervallen concessies kunnen ook nog op de volgende
plaatsen:
Herne, kerkhof rond de kerk
Sint-Pieters-Kapelle, kerkhof rond de kerk.
Artikel 2
Deze gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving van niet-gecremeerde
lichamen in volle grond (concessie of geen concessie) of grafkelder (enkel in concessie) en
voor gecremeerde lichamen voor het plaatsen van de urn in het columbarium of urnenkelder
(enkel in concessie), begraven van de asurn op het urnenveld of de asverstrooiing.
Artikel 3
Deze gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor:
-

-

-

-

personen die in het bevolkingsregister, het vreemdelingen- of wachtregister van de
gemeente ingeschreven zijn. Op dezelfde basis als ingeschrevenen van de gemeente
worden geplaatst, zij die voor verzorging of wegens ouderdom of ziekte hun intrek
dienen te nemen in een instelling of bij familie buiten de gemeente en die in de
gemeente minimum 20 jaar in het bevolkingsregister ingeschreven waren;
personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn
aangetroffen;
personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen
of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de
bevolkingsregisters;
alle andere personen waarvoor een toelating tot begraving verleend werd, conform
de bepalingen van het gemeentelijk huishoudelijk reglement en het
retributiereglement betreffende de begraafplaatsen;
voor personen niet-inwoner wordt een retributie aangerekend volgens het geldende
retributiereglement;
personen die dit in hun laatste wilsbeschikking te kennen hebben gegeven;
personen, begunstigd met een recht op begraving in een concessie;

De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.
Artikel 4
Bij elk overlijden dient een geneesheer verwittigd worden die het overlijden vaststelt. Elk
overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de
burgerlijke
stand.
Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de
gemeente.
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Artikel 5
De aangevers en/of de begrafenisondernemer regelen zo spoedig mogelijk met de dienst
bevolking van de gemeente de formaliteiten betreffende de begrafenis.
De aangevers verschaffen verplicht:
- een attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld + attest dat geen
implantaat op batterij aanwezig is of dat deze werd verwijderd.
- de identiteitspapieren van de overledene (identiteitskaart, trouwboekje, paspoort,
rijbewijs, parkeerkaart, enz.).
- informatie omtrent de begraving.
- informatie omtrent eventuele minderjarige kinderen en de eigendommen van de
overledene.
Bij gebrek daaraan, wordt door het gemeentebestuur van ambtswege het nodige gedaan en
dit op kosten van de nabestaande.
Artikel 6
Op basis van de bepalingen van artikel 5 beslist het gemeentebestuur, in samenspraak met
de begrafenisondernemer en de familie, over de dag en het uur van de lijkbezorging, door de
eisen van de dienst bevolking en de gerechtvaardigde wensen van de families met elkaar in
overeenstemming te brengen.
Artikel 7
Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheiddatum nog niet hebben
bereikt, kunnen, op verzoek van de ouders én na een zwangerschapsduur van ten volle 12
weken, begraven of gecremeerd worden.
Artikel 8
Bij een verdacht of gewelddadig overlijden zijn art. 81 en 82 van het Burgerlijk Wetboek van
toepassing.
§ 2. Kisting, lijkenvervoer, lijkenbezorging en begravingen.
Artikel 9
Een niet-gecremeerd stoffelijk overschot wordt begraven in een kist, in een foedraal of
lijkwade, de as van een gecremeerd stoffelijk overschot wordt bewaard in een asurn of
uitgestrooid.
Artikel 10
Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procedures die de
natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten is verboden.
Artikel 11
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mogen de kisten, foedralen of
lijkwaden na sluiting niet meer geopend worden.
Artikel 12
Het vervoer van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten gebeurt in een lijkwagen. Het
vervoer van gecremeerde lijken in een gesloten urn is vrij, maar moet verlopen volgens de
regels van de welvoeglijkheid.
Artikel 13
Het lijkenvervoer binnen het grondgebied van het Vlaams Gewest is vrij. (er is geen toelating
van de vereist). Voorwaarde is dat het om een natuurlijk overlijden gaat en er geen gevaar
bestaat voor de volksgezondheid. Dit wordt door de vastellende geneesheer geakteerd.
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Van en naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Waalse gewest gelden de regels
van het desbetreffend gewest waar de overledene was ingeschreven in de
bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.
Artikel 14
Als stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland
vervoerd moeten worden, is het vervoer, naar gelang van het geval, onderworpen aan de
formaliteiten vermeld in:
a) Het koninklijk besluit van 8 maart 1967, als het lijk vervoerd moet worden naar
Luxemburg of Nederland;
b) Het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, als het lijk vervoerd moet worden
naar een ander land dan vermeld is onder a) en dat het akkoord van Straatsburg
ondertekend heeft;
c) Het regentbesluit van 20 juni 1947, als een lijk vervoerd moet worden naar een land
dat niet bedoeld wordt in a) of b).
Artikel 15
De gemeente staat niet in voor het vervoer van het stoffelijk overschot. Het vervoer wordt
georganiseerd door de families van de overledenen die hiervoor een beroep moeten doen op
een begrafenisondernemer naar keuze.
Artikel 16
Alleen op de gemeentelijke begraafplaatsen mag er overgegaan worden tot het begraven
van gecremeerde en niet-gecremeerde stoffelijke overschotten. De as van de gecremeerde
lijken kan ook op een andere plaats worden begraven, bewaard of verstrooid, mits de
wettelijke bepalingen terzake nageleefd worden. As uitstrooien op de begraafplaatsen
gebeurt enkel op de hiertoe voorbehouden strooiweide.
Artikel 17
Bovengrondse begravingen van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten worden niet
toegestaan op de begraafplaatsen. De stoffelijke overblijfselen worden horizontaal begraven.
Begravingen in volle grond gebeuren in een kuil die voldoende diep is, zodat er zich boven
de hoogstgelegen doodskist of lijkwade een laag grond van tenminste 65 cm bevindt.
Artikel 18
Het college van burgemeester en schepenen wijst de percelen aan voor begraving van het
stoffelijk overschot of de plaatsing van de asurn.
Artikel 19
In een grafkelder of in een graf voor niet-gecremeerde lichamen in volle grond kunnen
asurnen i.p.v. niet-gecremeerde lichamen geplaatst worden.
Artikel 20
Als een concessie in een urnenkelder of in een nis van het columbarium om welke reden ook
een
einde neemt, kan de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde strooiweide van de
begraafplaats.
Artikel 21
De begraving van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot moet uiterlijk de tiende dag na het
overlijden plaatsvinden, de dag van het overlijden inbegrepen. Als de tiende dag op een
zondag of
een wettelijke feestdag valt, wordt deze termijn verlengd tot de volgende werkdag. Deze
termijn kan, in uitzonderlijke gevallen, door de burgemeester worden verlengd.
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Artikel 22
Uitgezonderd op zondagen en wettelijke feestdagen, kan er alle dagen begraven worden van
8 uur tot 16.30 uur. Hier kan om uitzonderlijke reden, na gemotiveerde aanvraag en toelating
door het college van burgemeester en schepenen van afgeweken worden.
Artikel 23
Uitsluitend de gemeentelijk aangestelde is ertoe bevoegd:
- een volgnummer uit duurzaam materiaal aan te brengen op de kist of de urn;
- een graf te delven voor begravingen of bijzettingen van kisten of asurnen in volle
grond en de kuil te vullen;
- de kist of de urn in de kuil, de grafkelder/urnenkelder/urnenveld of het columbarium te
plaatsen;
- naar aanleiding van een bijbegraving wordt het openen en het dichten van de
grafkelder geregeld door de gemeente. Het wegnemen van alle obstakels en
eventueel de grafsteen en graftekens zijn ten laste van de concessiehouder, diens
aangestelden of aanverwanten die om de bijbegraving vragen;
Kunnen eveneens uitgevoerd worden door een gespecialiseerde firma of
begrafenisondernemer:
- de as uitstrooien;
- de kist of de urn in de kuil, de grafkelder/urnenkelder/urnenveld of het columbarium te
plaatsen;
Artikel 24
Deze gespecialiseerde firma of begrafenisondernemer is verantwoordelijk voor zijn
medewerkers, voor hun gedrag en voor hun kleding, die te allen tijde de nagedachtenis van
de overledenen dienen te respecteren, alsook voor alle eventuele schadegevallen aan
derden of aan de gemeente.
Artikel 25
De rouwenden kunnen bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig zijn.
§ 3. Concessies
Artikel 26
Een concessie is een tijdelijk gebruiksrecht dat onder de voorwaarden vastgesteld bij wet en
de gemeentelijke verordeningen, door de gemeenteraad gedelegeerd aan het college van
burgemeester en schepenen wordt verleend aan een concessiehouder op een perceel met
een nominatieve bestemming voor de duur van de concessietermijn.
Een concessie wordt verleend conform het huishoudelijk reglement en het
retributiereglement, zoals die gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag of
verlenging en dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
De concessiehouder, opvolgers, erfgenamen of belanghebbenden kunnen de bestemming
van het perceel niet veranderen. Het perceel behoort tot het openbaar domein van de
gemeente en is niet vatbaar voor vervreemding, ook niet gedeeltelijk.
Artikel 27
De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor aangewezen zijn op de
begraafplaatsen, volgens de door het gemeentebestuur goedgekeurde plannen.
In geen geval mag er een concessie verleend worden op een plaats die bestemd is voor de
niet-geconcedeerde begravingen, en omgekeerd mag een niet-geconcedeerde begraving
plaatsvinden op de plaatsen die bestemd zijn voor geconcedeerde begravingen.
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Artikel 28
De grafconcessies worden toegestaan voor een periode van 50 jaar:
- begraven volle grond voor 1 of 2 personen;
- begraven in een zelf aan te kopen grafkelder op het kerkhof van Sint-Pieters-Kapelle,
Kokejane en oud kerkhof Herfelingen;
- begraven in grafkelder voor 1 persoon in Herne;
- begraven in grafkelder voor 2 personen op het kerkhof van Herne en nieuw kerkhof
Herfelingen;
- begraven in grafkelder voor 3 personen op het kerkhof van Herne;
- plaatsen asurn in een nis van het columbarium, max. 1 urne;
- plaatsen urn in urnenkelder, 1 of 2 urnen;
Artikel 29
De concessie neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 30
De concessieaanvragen worden schriftelijk, op de daarvoor voorziene formulieren, ingediend
bij het college van burgemeester en schepenen en vermelden de identiteit (naam, adres én
rijksregisternummer) van de aanvrager(s) en van de begunstigde(n).
Artikel 31
Op schriftelijk verzoek en vóór het verstrijken van de toegekende concessietermijn, kan de
concessie verlengd worden met een periode van 25 of 50 jaar. De mogelijkheid tot
verlenging wordt door middel van een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde
gedurende 1 jaar vóór de definitieve vervaldag van de concessie bekendgemaakt aan het
betrokken graf en aan de ingang van de begraafplaats. Indien er geen aanvraag tot
hernieuwing door de concessiehouder, elke natuurlijke of rechtspersoon is ingediend vóór de
vervaldatum, vervalt de concessie.
Artikel 32
In geval er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in
de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze concessie werd verleend, blijft
het graf bestaan gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de datum van de
laatste bijzetting, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar vóór het verstrijken van de
concessie heeft voorgedaan.
Artikel 33
De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en
schepenen
en onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in het van toepassing zijnde Huishoudelijk,
Politie- en Retributiereglement die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.
Artikel 34
Wanneer een hernieuwing wordt aangevraagd vóór het verstrijken van de concessietermijn
wordt de retributie voor de hernieuwing proportioneel berekend op het aantal jaren dat de
vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt. Dit kan gebeuren wanneer men een
vernieuwing aanvraagt bij eventuele bijbegraving.
Artikel 35
In geval van terugneming van een concessie wegens openbaar belang of
dienstnoodzakelijkheid hebben de concessiehouders geen recht op enige vergoeding, maar
verkrijgen het recht op een kosteloos perceel van dezelfde oppervlakte van een
geconcedeerd perceel met of zonder
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grafkelder, van een nis in het columbarium van dezelfde grootte of urnenkelder van dezelfde
grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente tot het einde van de
bestaande concessie, die dan ook vatbaar is voor verlenging.
De kosten van eventuele overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens
of eventueel van een vervangende grafkelder zijn ten laste van de gemeente.
Artikel 36
In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats, bvb. sluiting van de
begraafplaats maar het kerkhof blijft behouden, kan de concessiehouder geen aanspraak
maken op enige vergoeding.
Hij verkrijgt het recht op een kosteloos perceel van dezelfde oppervlakte van een
geconcedeerd
perceel met of zonder grafkelder, van een nis in het columbarium van dezelfde grootte of
urnenkelder van dezelfde grootte op een andere begraafplaats in de gemeente tot het einde
van de eventuele bestaande concessie, die dan ook vatbaar is voor verlenging.
De kosten voor de eventuele overbrenging van de stoffelijke overschotten of asurnen zijn ten
laste van de gemeente.
De kosten voor de overbrenging van de grafmonumenten, evenals de kosten van een
eventueel vervangende grafkelder zijn ten laste van de aanvrager.
Artikel 37
Het recht op het kosteloos bekomen van een nieuwe grafruimte of plaatsing van een nis van
dezelfde oppervlakte op de andere begraafplaats van de gemeente is afhankelijk van het
indienen van een schriftelijke aanvraag door enige belanghebbende.
Deze aanvraag moet worden ingediend vóór de datum bepaald tot het wijzigen van de
bestemming van het kerkhof bedoeld in artikels 38 en 39.
Artikel 38
Een concessie is beëindigd wanneer de concessietermijn is verstreken en wanneer na de
wettelijke bekendmakingen geen van de nabestaanden of belanghebbenden hun wil hebben
gegeven om de concessie nog verder te hernieuwen.
Het college van burgemeester en schepenen wordt tevens gemachtigd om een concessie
vroegtijdig te beëindigen in geval van verwaarlozing.
Artikel 39
Op schriftelijke aanvraag van de nabestaanden kan een concessie voortijdig beëindigd
worden. (aanvraagformulier van de gemeente)
Door dit aanvraagformulier te ondertekenen bevestigen de nabestaanden dat er geen
nabestaanden of belanghebbenden zijn die bovenvernoemde concessie willen behouden en
vragen aldus om stopzetting van de concessie en nemen hiervoor alle verantwoordelijkheid
op zich, en kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Tevens moeten ze alle graftekens verwijderen en alles doen om het perceel volledig te
ontruimen. Zo niet worden deze van ambtswege verwijderd en ontruimd ten laste van de
nabestaanden/concessiehouders.
Artikel 40
Bij het verwerven van een concessie verbindt de aanvrager zich ertoe:
-

uiterlijk binnen de twaalf maanden, te rekenen na gunning door het college van
burgemeester en schepenen, een grafteken te plaatsen.
Het grafteken gedurende de volledige duur van de concessie te laten staan en in
goede staat te onderhouden.
Zich te schikken naar alle reglementen en ordemaatregelen die van kracht zijn en
aan deze die in de toekomst kunnen uitgevaardigd worden.
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Indien het gedenkteken niet binnen de voorziene termijn is opgericht kan elke verdere
begraving
verboden worden en kan van ambtshalve door de gemeente een deksteen geplaatst worden
ter bescherming van de naastliggende graven en om de afstand tussen de concessies te
behouden.
Indien het gedenkteken niet volgens de reglementaire bepalingen is opgericht, kan elke
verdere
begraving verboden worden, en moet het gedenkteken in orde gebracht worden volgens de
reglementering. Is dit niet mogelijk dan zal het gedenkteken afgebroken worden.
De kosten van bovenvermelde maatregel zullen verhaald worden op de concessiehouder of
zijn
erfgenamen.
Artikel 41
De geconcedeerde graven moeten onderhouden en stabiel gehouden worden.
De concessiehouder of zijn erfgenamen zijn volledig verantwoordelijk voor alle schade die
kan aangericht worden ten aanzien van derden.
De verwaarlozing wordt geconstateerd door de burgemeester of zijn gemachtigde. De akte
van verwaarlozing wordt één jaar lang bij het graf én aan de ingang van de begraafplaats
opgehangen.
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan het college van burgemeester en
schepenen een einde maken aan de concessie en de verwijdering vragen van de
grafmonumenten, en dit laste van de concessiehouder of zijn erfgenamen.
§ 4. Eeuwigdurende concessies
Artikel 42
Door de wet van 20 juli 1971 werden de eeuwigdurende concessies afgeschaft.
Eeuwigdurende concessies, waarvoor geen verlenging werd aangevraagd bij het inwerking
treden van die wet, worden verlengd voor een periode van 50 jaar (vanaf 1971) tot 2021, en
worden vanaf heden beschouwd als een concessie die, “zonder bijbegraving”, op schriftelijke
aanvraag, kosteloos en vóór het verstrijken van de concessietermijn verlengd kan worden,
zoniet vervalt de concessie.
Minstens één jaar vóór het verstrijken van de concessie of van de verlenging ervan maakt de
burgemeester of zijn gemachtigde een akte op die zowel aan het graf als aan de ingang van
de begraafplaats aangeplakt wordt met de vermelding dat de concessie ten einde loopt.
Artikel 43
Indien het praktisch mogelijk is en de nabestaanden schriftelijk een toelating vragen om een
bijkomende begraving of asurn te plaatsen in een van deze vernieuwde concessies, dan
wordt de concessie voor de bijkomende begraving aangerekend a rato van de nog
resterende duurtijd van de concessie onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in het van
toepassing zijnde huishoudelijk, politie- en retributiereglement die gelden op het ogenblik van
de aanvraag.
De resterende duurtijd mag niet minder zijn dan 10 jaar.
Na het vervallen van die concessie kan steeds een verlenging aangevraagd worden volgens
de voorwaarden van een gewone concessie.
§ 5. Niet-geconcedeerde percelen
Artikel 44
In een niet-geconcedeerd perceel kan maar één stoffelijk overschot begraven worden.
Artikel 45
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Een niet-geconcedeerd graf moet minstens 10 jaar bewaard worden en mag de termijn van
een concessie niet overschrijden..
Artikel 46
Wanneer een niet-geconcedeerd graf moet worden verwijderd en ontruimd, zal een afschrift
van de beslissing tot verwijdering en ontruiming gedurende 1 jaar vóór het vervallen van het
graf bekendgemaakt worden aan het betrokken graf of in de nabijheid van het te verwijderen
graf en aan de ingang van de begraafplaats.
De belanghebbenden zullen, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking, beschikken
over een termijn van 1 jaar om de graftekens weg te nemen en het perceel te ontruimen.
§ 6. Percelen
Artikel 47
De percelen om één persoon in niet-geconcedeerde volle grond te begraven hebben een
eenvormige oppervlakte van:
- 2,00m x 1,00m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon vanaf zeven jaar;
- 1,60m x 0,80m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van minder dan zeven
jaar.
Artikel 48
De geconcedeerde percelen voor het begraven van niet-gecremeerde lichamen hebben een
éénvormige oppervlakte van 2,50m x 1,00m, zowel deze met als zonder grafkelder.
Artikel 49
De percelen voor het begraven van 1 urne in volle grond hebben een éénvormige
oppervlakte van
1,00m x 0,55m.
Artikel 50
De percelen voor het begraven tot 2 asurnen in een urnenkelder, hebben een éénvormige
oppervlakte van 1,50m x 0,60m
Artikel 51
De nissen in het columbarium, zijn bestemd voor één asurn.
§ 7. Opgravingen
Artikel 52
Behoudens de opgravingen, bevolen door de gerechtelijke overheid, mag geen ontgraving
worden
verricht dan om ernstige redenen en met de schriftelijke toelating van de burgemeester.
De dag en uur waarop de opgraving zal plaatsvinden gebeurt tussen de aanvrager(s) in
overleg met het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 53
Tijdens de opgraving wordt het kerkhof gesloten en de plaats van opgraving visueel
afgeschermd voor het publiek.
Artikel 54
Alle kosten van de opgraving en een eventuele herbegraving zijn voor rekening van de
aanvrager.
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Deze werkzaamheden worden niet uitgevoerd door de gemeente, maar door een
begrafenisondernemer of private firma, hierin gespecialiseerd, en aangesteld door de
belanghebbende.
Artikel 55
De gespecialiseerde firma of begrafenisondernemer draagt zorgt voor:
- het verwijderen van het grafteken, de beplanting en alle voorwerpen die het openleggen
van
het graf kunnen bemoeilijken of beletten, vooraleer tot opgraving wordt overgegaan;
- het openleggen van het graf/urnegraf, het lichten van de kist/urne uit het graf en het dichten
van
de kelder en de kuil;
- het openen en sluiten van de nis van het columbarium.
Artikel 56
Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de burgemeester van
die andere gemeente toestemming geven voor de herbegraving in zijn gemeente vooraleer
het stoffelijk overschot wordt opgegraven.
Artikel 57
Er moet tot een opgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en van
de burgemeester of zijn gemachtigde. Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven
als ze dat nodig achten en ze kunnen elke andere maatregel nemen om de welvoeglijkheid
en de openbare gezondheid te beschermen op kosten van de aanvrager.
De burgemeester kan nabestaanden toestemming verlenen om de opgraving bij te wonen.
§ 8. Bestemming van de stoffelijke overschotten in een knekelgraf bij (gedeeltelijke)
ontruiming van de begraafplaatsen
Artikel 58
Een knekelgraf of knekelput is een verzamelgraf waar beenderen van overledenen in worden
verzameld nadat de oorspronkelijke graven van de overledenen worden geruimd.
Artikel 59
De gemeenteraad beslist tot ontruiming over te gaan op de begraafplaatsen volgens
noodzaak,desnoods gefaseerd. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast
met de uitvoering.
Artikel 60
Er wordt een bericht van de nakende ontruiming en herbegraving in een knekelgraf
bekendgemaakt aan de ingang van de desbetreffende begraafplaats(en) en aan de te
ontruimen rijen/perken van graven.
Artikel 61
Het knekelgraf kan zich op een andere begraafplaats binnen de gemeente bevinden dan op
de begraafplaats van de ontruiming.
Artikel 62
De stoffelijke overschotten worden ontruimd door een gespecialiseerd bedrijf, overgebracht
en begraven. De begraafplaats van ontruiming alsook de begraafplaats van herbegraving in
een knekelgraf worden tijdens de werken afgesloten voor het publiek.
Artikel 63
Bij het knekelgraf zal een herdenkingsbord geplaatst worden.
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§ 9. Graftekens/gedenktekens: afmetingen
Artikel 64. grafmonumenten
De omlijsting van de graftekens of gedenkstenen mogen (horizontaal) max. 0,30m, en het
fronton (verticaal) max. 1,30 hoger gelegen zijn dan het maaiveld eromheen.
De grafmonumenten mogen max. volgende afmetingen hebben:
-

1,80m x 0,80m voor een niet-geconcedeerd lichaam van een persoon vanaf zeven
jaar.
1,00m x 0,60m voor een niet-geconcedeerd lichaam van een persoon van minder
dan zeven jaar.
2,30m x 1,00m voor een geconcedeerd perceel met of zonder grafkelder.

Artikel 65. Urnenveld, urnenkelder en columbarium
Zowel op de strooiweide als op het perceel voor de begraving van een urn in gewone grond
op het urnenveld wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van een
herinneringsmodule.
Om de uniformiteit te respecteren op de begraafplaatsen worden deze modules ter
beschikking gesteld door de gemeentediensten aan de prijzen vastgesteld in het van
toepassing zijnde Retributiereglement.
Een herinneringsmodule voor een urne in een columbarium of urnenkelder (verplicht) is in
het bedrag van de concessie begrepen.
Graveringskosten zijn steeds ten laste van de aanvrager.
§ 10. Grafzerken/gedenktekens: bouw- en beplantingswerkzaamheden en onderhoud
van de graven
Artikel 66
Op het graf dient steeds een opschrift geplaatst worden met de vermelding van minstens de
naam van de overledene, geboortejaar en jaar van overlijden.
Het aanbrengen van grafschriften met levensbeschouwelijke of godsdienstige symbolen is
vrij.
Zij mogen echter niet in strijd zijn met eerbied aan de doden, noch met de openbare orde en
goede zeden. De op de graftekens aangebrachte opschriften moeten steeds leesbaar zijn.
Artikel 67
Op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt de plaatsing, de wegneming, het onderhoud
en de
herstellingen van graftekens of aanleg en onderhoud van beplantingswerken op het
toegestane perceel door de belanghebbenden of de door hun aangewezen derden.
Ze zijn verantwoordelijk voor alle ongevallen en alle schade die voortvloeit uit het gebruik
van eender welk voertuig of ander materiaal binnen de begraafplaats.
In ieder geval draagt het gemeentebestuur geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele
schade bij het uitoefenen van voormelde werkzaamheden.
Artikel 68
Beplantingen en bloemen mogen niet over de aanpalende graven, noch over de wegen
hangen. Het planten van bomen en heesters hoger dan 1,00m op het perceel is verboden.
Artikel 69
De aannemers welke werken uitvoeren aan grafkelders, -zerken, -tomben, -kuilen, … dienen
onmiddellijk de overtollige aarde en andere materialen te verwijderen.
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Artikel 70
Het plaatsen, herstellen of afbreken van graftekens, evenals andere bouw-, beplantingsen/of aardingswerken is verboden op zondagen en wettelijke feestdagen en vanaf de
voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november, met uitzondering van het plaatsen
van bloemstukken, chrysanten of ander levende planten.
Artikel 71
De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat ze de veiligheid en
doorgang niet belemmeren en dat ze geen schade aanbrengen aan de aangrenzende
graftekens en graven.
Artikel 72
De aangevoerde grafsteen of –tekens die 3 werkdagen vóór Allerheiligen bij de sluiting van
de begraafplaats niet geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokkenen nabestaanden
de dag erna vóór 10u ’s morgens verwijderd worden. Zo niet zullen grafstenen, -tekens en
andere voorwerpen op risico en ten laste van de overtreder en zonder enig verhaal
opgeruimd worden door de gemeente.
Artikel 73
Voor ze op de begraafplaatsen worden toegestaan, moeten de voor het grafteken bestemde
materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Geen enkel hulpmateriaal of restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats
worden achtergelaten. De materialen worden aangevoerd en geplaatst naar gelang van de
behoeften.
Steeds moet er een vrije doorgang zijn voor het publiek, de onderhoudsdiensten en
lijkwagens.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester
van ambtswege overgegaan tot het wegnemen van die materialen op kosten van de
nabestaanden.
Artikel 74
Scheefstaande en omgevallen graftekens moeten door toedoen van de familieleden ofwel
rechtgezet ofwel verwijderd worden en dit uiterlijk vόόr 15 oktober van elk jaar.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester
van ambtswege overgegaan tot het wegnemen van die graftekens op kosten van de
nabestaanden.
Artikel 75
De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het perceel en de erop
aangebrachte graftekens en aanplantingen.
Bij onmiddellijk gevaar voor openbare reinheid en veiligheid kan de burgemeester van
ambtswege de verwaarloosde graftekens doen verwijderen, zonder recht op verhaal of
aanspraak op vergoeding door de belanghebbenden. Een verwaarloosde grafconcessie kan
vervallen verklaard worden. (art. 41 van onderhavig besluit)
Artikel 76
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten
dele uit
breekbaar glas.
Artikel 77
Op 1 december van elk jaar dienen alle verwelkte bloempotten, bloemstukken en éénjarige
planten
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van de graven verwijderd te zijn, zo niet zullen deze vanaf die datum ambtshalve verwijderd
worden. Meerjarige en/of vaste planten dienen fatsoenlijk onderhouden/ingesnoeid worden.
De gemeente kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de ten onrechte
verwijderde bloemen en kransen.
Artikel 78
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen aangebracht worden en ook het
plaatsen van banken is niet toegestaan.
Zitbanken worden alleen door de gemeente geplaatst op de daarvoor door het
schepencollege aangeduide plaatsen.
Artikel 79
Niemand kan vanwege het gemeentebestuur enige schadevergoeding eisen wegens
bevuiling, groen worden, … van graven en graftekens, veroorzaakt door aanplanting en
andere voorzieningen door het gemeentebestuur aangebracht.
§ 11. Ordemaatregelen
Artikel 80
Behalve bij afwijkingen vastgesteld door de burgemeester, zijn de gemeentelijke
begraafplaatsen voor het publiek toegankelijk van 8u00 tot 21u00
Artikel 81
Voor dienstnoodwendigheden kunnen de gemeentelijke begraafplaatsen, tijdens de
voormelde openingsuren, op bevel van de burgemeester voor het publiek tijdelijk gesloten
worden.
Artikel 82
De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstallen of
beschadigingen, welke op de begraafplaatsen ten nadele van de nabestaanden zouden
kunnen gepleegd worden.
Artikel 83
Op de begraafplaatsen is het verboden:
-

-

-

gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen of een manifestatie op het
getouw te zetten die de openbare orde en de eerbied voor de doden kan storen.
te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen, zijn diensten aan te
bieden en aanplakbiljetten, opschriften en borden aan te brengen.
op de muren en uitwendige omheiningen van de begraafplaats, evenals op de
grafstenen of graftekens te klimmen, te lopen, te zitten, te overschilderen of te
beschrijven.
de muren, de uitwendige omheiningen en de wegenis van de begraafplaats, evenals
de grafstenen of de graftekens te beschadigen.
afval, papier of dergelijke elders weg te gooien dan in de voorziene afvalbakken.
de lokalen aan het personeel voorbehouden zonder toelating te betreden.
te zingen of muziek te spelen zonder voorafgaande toelating van de burgemeester,
behalve wanneer dit zingen of muziek spelen deel zou uitmaken van de plechtigheid
tot begraven.
op welke wijze ook de doorgang van een lijkstoet belemmeren.
honden zijn enkel toegelaten aan de leiband. Hun uitwerpselen dienen te worden
opgeraapt en moeten gedeponeerd worden in de afvalbakken.
zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn
gemachtigde is het verboden er te filmen. Voor het nemen van foto’s is deze
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toestemming enkel vereist wanneer de foto’s dienstig zijn voor publicatie.
In alle andere gevallen mogen er foto’s worden genomen op voorwaarde dat er
rekening wordt gehouden met de gevoeligheid van de omgeving.
de begraafplaats met voertuigen binnen te rijden met uitzondering van lijkwagens en
materieel nodig voor het onderhoud, het plaatsen, het onderhouden of wegnemen
van grafmonumenten en aanhorigheden.

§ 12. Strafbepalingen
Artikel 84
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of
verordeningen in geen andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340, 453 en
526 van het Strafwetboek niet van toepassing zijn, worden inbreuken op deze verordening
bestraft met politiestraffen.
Artikel 85
De burgemeester en de officieren van de Lokale Politie zijn allen binnen de grenzen van hun
bevoegdheden en competentie belast met het toezicht op de strikte toepassing van huidige
verordening.
§ 13. Slotbepalingen
Artikel 86
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen zullen, voor zoverre zij niet door een wet, besluit
of decreet aan een andere overheid zijn of worden toegewezen, beoordeeld en beslist
worden door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 87
Het Huishoudelijk Reglement en het Politiereglement op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging van 22 november 1978 wordt opgeheven.
Artikel 88
Onderhavige verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187
van het gemeentedecreet.
Artikel 89
Onderhavige verordening wordt van kracht de vijfde dag volgend op de vereiste
bekendmaking.
7. Bijzonder nood- en interventieplan – Elektriciteitspanne - Kennisname
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Een aantal maanden geleden werd ons bestuur op de hoogte gesteld van het feit dat er
eventuele stroomonderbrekingen zouden zijn tijdens de wintermaanden, mocht er tijdens de
winter een tekort aan stroom ontstaan, onder meer door het stilleggen van een aantal
kerncentrales. De gemeente Herne wil zich maximaal voorbereiden op een mogelijke
elektriciteitsschaarste. Daartoe maakte de gemeentelijke veiligheidscel een bijzonder nooden interventieplan op. Aan de hand hiervan wil de gemeente zich voorbereiden voor de
noodplanning bij dergelijke situaties en indien nodig het beheren van een noodsituatie m.b.t.
een elektriciteitsuitval.
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Bevoegdheid
Artikel 43 §2, 2° van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
KB van 16 februari 20016 betreffende de nood- en interventieplannen
Omzendbrief van 11 juli 1990 betreffende de nood- en interventieplannen
Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit Bijzonder nood- en
interventieplan - Elektriciteitspanne.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
KENNISNAME :
Artikel 1.
Neemt kennis van het Bijzonder nood- en interventieplan – Elektriciteitspanne.
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Vraag 1 : FINANCIËN : Vlaamse audit
Vanaf 2014 worden er Vlaamse audits doorgevoerd op de lokale besturen.
De eerste gemeenten die de audit ondergingen dienden hiervoor naar verluidt 30.000 tot
45.000 EUR uit eigen zak te betalen.
Werd de kostprijs voor de Vlaamse audit gebudgetteerd? Zo ja, voor welk bedrag?
Is er reeds een datum bekend voor de audit van de gemeente Herne?
Antwoord van Lieven Snoeks :
1. Kostprijs audit
De externe audits voor lokale besturen worden gefinancierd door Vlaanderen en door
de lokale overheden. De Vlaamse overheid betaalt de ene helft, de lokale besturen
de andere. De financiering vanuit de lokale besturen gebeurt door een afhouding van
het Gemeente- en Provinciefonds. Deze afhouding is in principe vervat in de
ramingen die het Agentschap voor Binnenlands Bestuur opmaakt. De lokalen
besturen ontvangen dus geen individuele factuur.
In de meerjarenplanning 2014-2019 is het krediet dat ingeschreven werd voor het
gemeentefonds is gebaseerd op de ramingen die we ontvingen van het Agentschap
voor Binnenlands bestuur. Bijgevolg is de kostprijs opgenomen in het meerjarenplan.
Op basis van de raming in een nota aan de Vlaamse regering wordt de kostprijs voor
besturen van minder dan 150 vte personeelsleden geraamd op 50 mensdagen * 800
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euro per dag = 40.000 euro. Vermits de helft ten laste valt van de gemeente wordt de
vermoedelijke kostprijs voor onze gemeente geraamd 20.000 euro bedragen.
2. Datum waarop de audit is gepland
De datum is nog niet gekend maar de audit zou in principe nog tijdens deze
legislatuur moeten plaatsvinden.

Vraag 2 : FINANCIËN : Personeel
Hoeveel statutairen en hoeveel contractuelen had de gemeente in dienst per 1 januari 2015?
Hoeveel gepensioneerde gemeentelijke statutairen zullen er zijn op 1 januari 2019 en welk
kostenplaatje zal dit voor de gemeente met zich meebrengen?
Heeft de gemeente voorzien in een tweede pensioenpijler voor de gemeentelijke
contractuelen? Zo ja, welk kostenplaatje zal dit voor de gemeenten met zich meebrengen per
1 januari 2019?
Heeft de gemeente Herne gesubsidieerde contractuelen (Gesco’s)? Zo ja hoeveel?

Antwoord van schepen Lieven Snoeks :
1. Aantal statutairen en aantal contractuelen
 aantal statutairen: 16,8 fte aangesteld waarvan 16,5 fte effectieve prestaties
(wegens 0,2+0,1 loopbaanonderbreking)
 aantal contractuelen: 12,6 fte aangesteld waarvan 12,9 fte effectieve
prestaties (wegens -0,2 loopbaanonderbreking en + 0, 5
vervangingscontracten loopbaan onderbreking)
 aantal gesco’s: 15,5 fte aangesteld waarvan 13,3 fte effectieve prestaties (0,2
loopbaanvermindering en 2 fte langdurig ziek)
2. Hoeveel gepensioneerde gemeentelijke statutairen zullen er zijn op 1/1/2019 en
welk kostenplaatje brengt dit mee.
Dit aantal kan onmogelijk bepaald worden. Alles hangt af van de uitvoering van de
pensioenmaatregelen voorzien in het regeerakkoord.
De eventuele afschaffing van de pensioenbonus en de diplomabonus, de verhoging
van de effectieve loopbaanduur, het herzien van de datum waarop men vervroegd op
pensioen kan gaan enz. zullen in grote mate bepalen hoeveel ambtenaren er op
1/1/2019 met pensioen zullen gaan.
Als we er echter vanuit gaan dat alle momenteel in dienst zijnde statutaire
medewerkers blijven werken tot 65 jaar dan is er tussen nu en 2019 geen enkele
bijkomende statutaire ambtenaar die met pensioen gaat.
In dat geval blijft het aantal statutaire gepensioneerde ambtenaren ongewijzigd.
In 2019 is de oudste thans in dienst zijnde statutaire ambtenaar 62 jaar.
3. Heeft de gemeente voorzien in een tweede pensioenpijler voor de gemeentelijke
contractuelen? Zo ja, welk kostenplaatje zal dit voor de gemeenten met zich
meebrengen per 1 januari 2019?
Ja, we verwijzen naar het besluit van de gemeenteraad van 29 september 2010.
De gemeenteraad koos het toekennen van een pensioentoelage van 2% van het
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pensioengevend jaarloon vanaf 2010. Hiervoor werden vanaf 2010 de nodige
afhoudingen gedaan.
In het budget 2015 is een krediet van 19.751, 69 euro voorzien en dit bedrag is
jaarlijks geïndexeerd met 3%. Dit betekent dat het kostenplaatje voor 2019 geraamd
wordt op 22.230 euro.
4. Heeft de gemeente Herne gesubsidieerde contractuelen (Gesco’s)? Zo ja
hoeveel?
Ja, de gemeente heeft gesco’s.
Op 1/1/2015 waren er 15,5 fte bezet echter met effectieve prestaties van 13,3 (0,2
loopbaanonderbrekeing en 2 fte langdurig afwezig).
Zoals aangehaald in de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan (zie
bundel bezorgd aan de raadsleden) werd de daling van subsidies als gevolg van de
regeringsmaatregel waarbij de financiering van de gesco’s wordt beperkt tot 95%,
verrekend in de meerjarenplanning.

Vraag 3 : OPENBARE WERKEN : Herinrichting verkeerssituatie Centrum
De Open VLD-fractie stelt voor de derde keer de volgende vraag waarop het College
blijkbaar niet wil antwoorden :
Op de gemeenteraad van 26 november 2014 stelde de Open VLD-fractie de vraag naar de
vooruitgang voor wat betreft de adviezen die gevraagd zouden worden voor de herinrichting
van de verkeerssituatie in het Centrum.
Op de gemeenteraad van 30 december 2013 werd het voorstel van Open VLD Herne om iets
te doen aan het voetpadenprobleem in Herne Centrum door –in eerste instantie- te voorzien
in een proefopstelling van enkele maanden aan het voetpad aan de noordkant, tussen de
Kerkstraat en het rusthuis, goedgekeurd.
De 15 onthoudingen van de CD&V-fractie werd als volgt gemotiveerd : “De onthoudingen
van de CD&V fractie wordt gemotiveerd door het feit dat er eerst een nieuw advies moet
aangevraagd worden aan de Lokale Politie en De Lijn”.
Werd er inmiddels, meer dan een jaar later, een advies gevraagd aan De Lijn?
Een antwoord met ja of neen volstaat.

ANTWOORD van burgemeester Kris Poelaert :
Het gezamenlijk doel is dat rolstoelgebruikers doorgang zouden krijgen, omdat het voetpad
te smal is. In een constructieve houding hebben we dan ook willen ingaan op uw voorstel en
dat er eerst budget dient te worden voorzien.
Als men de begroting goed heeft gelezen, zal men zien dat deze budgetten dan ook werden
voorzien. Ik heb tijdens de vorige gemeenteraad gezegd dat voor de eigenaars van de
bouwgronden aldaar een bouwgrond werd afgeleverd en dat er zodoende toch
aanpassingswerken dienen te gebeuren, die de investering dan ook sterker verantwoorden.
Persoonlijk vond ik het alternatiever voorstel van NVA naar aanleiding van ons gezamenlijk
overleg om er een woonerf van te maken goed en dus beter dan de proefopstelling.
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De proefopstelling waarbij we voorrang geven aan één voertuig op dergelijk lange afstand en
waar daarenboven een gebrek is aan visibiliteit is geen oplossing. Maar hoe beperkt ook het
gebruik door rolstoelgebruikers is toch willen wij samen tot een oplossing komen.
Ons gezond verstand zegt dat de verhouding tussen de financiële inspanningen, de chaos
en het gebruik door rolstoelwagens in een juiste verhouding moet liggen.
Daarom besluit ik dat in het kader van de proefopstelling, die negatief geadviseerd werd, dat
we De Lijn niet onnodig om advies hebben gevraagd. Dit zal natuurlijk wel gebeuren in het
kader van een voor ons beter alternatief.
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