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POLITIEREGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN

HOOFDSTUK 1:
ALGEMENE BEPALINGEN DIE BEGRAVINGEN/CREMATIES VOORAFGAAN
Artikel 1.1 Aangifte

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.

Artikel 1.2 Formaliteiten
Diegene die voor de begraving instaat, regelt zo spoedig mogelijk met het gemeentebestuur de
formaliteiten betreffende de begrafenis.
Bij ontstentenis daaraan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.
De begrafenis kan plaatsvinden na het afleveren van de toelating tot begraving.

Artikel 1.3 Tijdstip begraving
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur na
het overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie met daarop
volgend de begraving, de berging of de verstrooiing van de as plaats. Het gemeentebestuur beslist in
elk geval over de dag en uur van de begrafenis.
De begraving, bijzetting of verstrooiing heeft plaats binnen de 7 dagen volgend op de aangifte van
overlijden.

Artikel 1.4 Attest
Tot de kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de
ambtenaar van de burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe voorziene doktersattest. De
burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen.
Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting kan in de door
de Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden.

Artikel 1.5 Kisting
De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met
uitzondering van Luxemburg en Nederland) te vervoeren stoffelijk
overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of diens
afgevaardigde, die de toepassing van de wettelijke en de
reglementaire bepalingen nagaat.
Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten
en procédés die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de
crematie beletten, is verboden.
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de
kist na de kisting niet meer geopend worden.
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HOOFDSTUK 2: VERVOER
A vervoer van niet-gecremeerde lijken
Artikel 2.1
De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op een passende wijze vervoerd
worden.

Artikel 2.2
Het stoffelijk overschot van een buiten de gemeente overleden persoon mag er niet in bewaring
gegeven of teruggebracht worden zonder machtiging van de burgemeester
Na ontgraving is het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente verboden,
behoudens machtiging van de burgemeester of zijn gemachtigde.

Artikel 2.3
Het vervoer van een stoffelijk overschot naar het buitenland is slechts toegelaten mits toepassing van
de vigerende wetgeving.

B vervoer van gecremeerde lijken
Artikel 2.4
Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch dient te gebeuren volgens
de regels van welvoeglijkheid.

HOOFDSTUK 3: BEGRAVINGEN/LIJKBEZORGING
Artikel 3.1 aanvraag
Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats :
a) moeten de gemeentelijke diensten ten minste twee werkdagen vooraf
verwittigd zijn, door middel van het daartoe bestemd formulier (te verkrijgen via de dienst burgerlijke
stand), dat vermeldt of het gaat om een begraving, een plaatsing van de asurne in het columbarium of
urnenkelder, of een asverstrooiing.
Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde begrafenisondernemer;
b) waar mogelijk zal de lijkwagen het kerkhof oprijden tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de
laatste begroeting aan de overledene kan brengen.
De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig te zijn.

Artikel 3.2 plaats begraving
Er kunnen geen plaatsen gereserveerd worden.
De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd.
Dit plan wijst de percelen aan voor begraving in volle grond, grafkelders, kindergraven,
urnenkelders alsook voor de plaatsing in de nissen van het columbarium.
De grafmaker of een daartoe gemachtigde houdt een register bij waarin de
identiteit wordt vermeld van al de personen die op de begraafplaats zijn
begraven, alsook de datum van de begraving, de sectie en nummer van de
plaats van de grafsteen.
Er worden op de kerkhoven aparte rijen voorzien voor:
- enkele graven volle grond
- dubbele graven volle grond
- grafkelders
- urnenkelders
- kindergraven en graven voor levenloos geboren kinderen
- urneputjes op de vlinderweide
- columbariumnissen
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Artikel 3.3 wijze begraving graf volle grond
In volle grond worden de stoffelijke overschotten horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil en
voldoende diep zodat zich boven de bovenste doodskist of lijkwade een laag grond bevindt van
tenminste 65 cm.
Indien er twee lijken boven elkaar geplaatst worden moet tussen elke kist
of lijkwade een laag grond van ten minste 30 dikte wordt aangebracht.
De afstand tussen de grafkuilen is vastgesteld op 60 cm.

Artikel 3.4: wijze begraving urnen
De asurnen worden geplaatst in de urnenkelder of columbariumnis.
De asurnen dienen begraven te worden in volle grond op een diepte van ten minste 65 cm.

Artikel 3.5: wijze asverstrooing
Asverstrooiingen gebeuren op een hiertoe voorbehouden asverstrooiingsweide door een gemeentelijke
aangestelde.

Artikel 3.6: levenloos geboren kind
Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt, kunnen
op uitdrukkelijk verzoek van de ouders begraven of gecremeerd worden.

HOOFDSTUK 4: ONTGRAVINGEN
4.1 Wanneer ontgraving toegelaten
De ontgraving is slechts toegelaten :
a) om een lijk of urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd
graf naar een geconcedeerd graf;
b) op bevel van de gerechtelijke overheid;
c) wegens een bestuurlijke beslissing op schriftelijke aanvraag;
d) op verzoek van de echtgenoot, echtgenote, of samenwonende partner en alle bloedverwanten
eerste graad van de overledene(n), en mits voorafgaande machtiging van de burgemeester.
Het verlenen van toestemming tot ontgraving door de burgemeester kan
enkel om gemotiveerde/ernstige redenen.

4.2 Hoe aanvragen
De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaande schriftelijk te worden gericht aan de
burgemeester met vermelding van de gemotiveerde/ernstige redenen.

4.3 Ontgraving met oog op crematie
Ontgraving met het oog op crematie wordt slechts toegestaan na
voorafgaandelijke toelating van de burgemeester. De aanvraag om verlof
tot crematie wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand
overgemaakt aan de heer Procureur des Konings van het arrondissement
van de plaats waar het crematorium of de hoofdverblijfplaats van de
overledene is gevestigd, van de plaats van overlijden of van de plaats waar
het stoffelijk overschot begraven is.
Bij deze aanvraag voor toestemming dient in voorkomend geval een attest
van registratie in de bevolkingsregisters van de laatste wilsbeschikking van
de overledene inzake de wijze van lijkbezorging gevoegd te worden.
De toestemming tot crematie wordt geweigerd of toegestaan door de
Procureur des Konings aan wie de aanvraag tot crematie gericht is.
Alle kosten zijn ten laste van de aanvrager.
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4.4 Tijdstip
Dag en uur van de ontgraving worden in overleg met de gemeentelijke dienst bepaald.
Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november (en op zaterdagen, zon- en
feestdagen) geen ontgravingen verricht.

4.5 Werkwijze
Bij de ontgraving zullen enkel de door de burgemeester gerechtigde personen toegelaten worden grafmaker, een lid of een afgevaardigde van de familie (indien gewenst) en een gemachtigde door de
burgemeester aangesteld die er verslag van opmaakt.
Tijdens de opgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd. De personen die
belast zijn met de opgravingswerken moeten voldoende opgeleid zijn en moeten beschermende kledij
dragen. Als wordt vastgesteld dat kledingstukken of andere omhulsels het verteringsproces ernstig
vertragen moet de ondoordringbaarheid voor lucht van deze omhulsels bij herkisting worden
opgeheven. Zo mogelijk wordt het storende omhulsel verwijderd.
Bij het transport van onverteerde resten wordt gebruik gemaakt van een al dan niet herbruikbare lucht
en vloeistofdichte kist. Zo deze kist uitsluitend voor het vervoer is bestemd, mag deze kist vervaardigd
zijn uit niet afbreekbaar materiaal.
Het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen
bemoeilijken of beletten moeten door de aanvrager verwijderd worden vooraleer tot de ontgraving
wordt overgegaan.
Het openen van het graf of de grafkelder en het vullen van de kuil gebeuren door de gemeentelijke
dienst.
De eigenlijke ontgraving – het lichten van de kist uit het graf en verwijderen van stoffelijke resten –
gebeurt door de aanvrager aangestelde begrafenisondernemer of gespecialiseerde firma.
Het openen van de nis of urnenkelder, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug
sluiten ervan worden door de gemeentelijke dienst uitgevoerd.

4.6 Maatregelen
Bij ontgraving schrijft de burgemeester of zijn gemachtigde voor dat elke maatregel genomen moet
worden die van aard is de welvoeglijkheid of de openbare gezondheid te beschermen en dit op kosten
van de aanvrager
Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op
het grondgebied of naar dit van een andere gemeente moet overgebracht
worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch gesloten
omhulsel te plaatsen alvorens zij mag vervoerd worden.
Wanneer na een ontgraving het stoffelijk overschot moet
overgebracht worden naar het buitenland dan zal de aangestelde
grafmaker toezicht houden dat het stoffelijk overschot gelegd wordt in een
metalen kist, welke nadien hermetisch gesloten en op derwijze in een
houten kist geplaatst wordt dat zij er niet in kan bewegen.

4.7 Kosten
Alle nodige kosten zijn ten laste van de aanvrager.
De kosten voor de ontgraving zijn vermeld in het retributiereglement.
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HOOFDSTUK 5:
GRAFTEKENS, BOUW- EN BEPLANTINGSWERKEN – ONDERHOUD DER GRAVEN:
5.1 Wijze plaatsing grafteken
Op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt de plaatsing, wegneming of de verbouwing van
graftekens enkel onder toezicht van de burgemeester of zijn gemachtigde.
De grafsteenplaatser is verplicht om de gemeentelijke technische dienst minimum drie werkdagen op
voorhand te verwittigen. Hij zal, in overleg met de gemeentelijke diensten, dag en uur van de
plaatsing afspreken en vastleggen.
Behoudens machtiging van de burgemeester is het ’s zondags en op de wettelijke feestdagen alsook
vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november, verboden op de gemeentelijke
begraafplaatsen:
a) bouw, beplantings- of aanaardingswerken te verrichten;
b) graftekens te plaatsen;
c) onderhoudswerken aan de graftekens uit te voeren.
Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten
de voor het grafteken bestemde materialen volledig afgewerkt en gekapt
zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Geen enkel hulpmateriaal, restmateriaal mag binnen de omheining van de
begraafplaats achtergelaten worden.
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de
burgemeester van ambtswege overgegaan tot de wegneming van deze
materialen, op kosten van de overtreder.

5.2 Voorwaarden grafteken/beplanting
De graftekens en aanplantingen moeten voldoen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement
betreffende de begraafplaatsen.
Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van de gemeentelijke reglementering,
moeten terug verwijderd worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst werden.
De concessiehouder of zijn nabestaanden, indien gekend, zullen hiervoor schriftelijk in gebreke worden
gesteld. Hij/zij bekomt hij een aanmaning om deze binnen de 3 weken aan te passen.
Daarenboven zal, gedurende 6 maanden, een bericht worden uitgehangen aan het grafteken en aan de
ingang van de begraafplaats.
Bij gebrek aan herstel binnen de periode van 6 maanden na de ingebrekestelling en na de aanplakking
van het bericht zal de verwijdering door het gemeentebestuur gebeuren.

5.3 Afsluiting
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden.
Banken zijn niet toegelaten.

5.4 Verwaarlozing graf
Het onderhoud en instandhouding van de grafstenen op de gemeentelijke begraafplaatsen rust op de
belanghebbenden.
De voorliggende strook wordt onderhouden door de gemeentelijke diensten.
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door
plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester of
zijn gemachtigde; die akte blijft een jaar bij het graf en aan de ingang van
de begraafplaats aangeplakt.
Bij het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling, wordt op bevel
van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak en/of tot het
wegnemen van de materialen, op kosten van de betrokkenen.
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Bij onmiddellijk gevaar voor de openbare reinheid en veiligheid, zijn de
wijze van bekendmaking en de aan de betrokkenen toegestane termijn
voor herstel vastgesteld in het derde en vierde lid, niet toepasselijk.
Op verzoek van en op kosten van de nabestaande belanghebbenden
kunnen grafstenen door hen zelf verwijderd worden, in overleg met de
gemeentelijke diensten. Van dit verzoek wordt melding gemaakt in een
akte van de burgemeester of zijn gemachtigde; die akte blijft één jaar,
voorafgaand aan deze verwijdering, bij het graf en aan de ingang van de
begraafplaats aangeplakt. Daarenboven kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op
concessie.
De gemeenteraad kan die bevoegdheid opdragen aan het college van
burgemeester en schepenen.

5.5 Bloemen en planten
Vóór de inzaaiing met gras op de graven, is het iedereen toegestaan gedenktekens, kronen, bloemen
of planten neer te leggen aan de graftekens en graven. Zij mogen echter in geen geval de veiligheid in
gedrang brengen, noch de doorgang belemmeren. De burgemeester of zijn afgevaardigde zal deze
bijhorigheden doen verwijderen van zodra zij de orde, de veiligheid en de reinheid in het gedrang
brengen of het nodige
onderhoud verhinderen. Het is verboden om de bestaande beplantingen te
beschadigen of te verwijderen.
Vanaf de inzaaiing met gras op de graven, is het verboden gedenktekens,
kronen, bloemen of planten neer te leggen op de percelen. De bodemplaat
van de grafsteen is voorzien om bloemen of gedenktekens te plaatsen.
Bloemen en planten mogen echter op de grasstrook geplaatst worden vanaf 25 oktober tot 30
november; zij mogen in geen geval worden ingegraven.
De bloemen en planten die na 30 november niet zijn verwijderd, worden door de gemeentelijke
diensten opgeruimd.
De bloemen en planten op de graven aangebracht moeten steeds in goede staat onderhouden worden.
Zijn ze afgestorven, dan moeten ze verwijderd worden.
Zo niet, worden zij ambtshalve verwijderd.

5.6 Taken van de gemachtigde van de gemeente/grafdelver
Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is bevoegd te zorgen voor :
a) het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne;
b) het uitstrooien van de as;
c) het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder, de
urnenkelder of het columbarium;
d) het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond
en het vullen van de kuil;
e) het openen en sluiten van (bestaande) grafkelders; urnenkelders
f) het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium.

5.7 Openingsuur
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk van 8 uur tot 20uur, behoudens afwijking door de
burgemeester vastgesteld.

5.8 Aansprakelijkheid gemeentebestuur
Het bestuur staat niet in voor permanente bewaking van de begraafplaatsen. Daarom kan men het
bestuur ook niet aansprakelijk stellen voor diefstallen of vandalisme.
Schade veroorzaakt door barre weersomstandigheden worden niet door het bestuur vergoed. Dit kan
wel als de schade veroorzaakt werd door materiaal dat eigendom is van het gemeentebestuur (bv.
boom, muur e.a. die op een laatste rustplaats is gevallen).
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5.9 Openbare orde op begraafplaatsen
Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden
verschuldigde eerbied verstoord wordt.
Het is in het bijzonder verboden:
a) aanplakking, reclame, opschriften en voorwerpen aan te brengen die niet voorzien zijn in de wet op
begraafplaatsen en lijkbezorging.
b) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.
c) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en
aanhorigheden te betreden of op welke wijze dan ook te beschadigen;
d) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze
ook te beschadigen;
e) binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis
en afval neer te leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen;
f) op de begraafplaats of de aanhorigheden zich te gedragen op een wijze
die met de ernst en de stilte der plaats en met de eerbied verschuldigd aan
de doden niet overeenstemt;
g) met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om
uitzonderlijke redenen waartoe toelating wordt verleend door de
burgemeester. Deze bepaling geldt niet voor dienstvoertuigen van
funeraria, steenkappers en gemeentelijke diensten;
h) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor
visueel gehandicapten of andere mindervaliden met hun assistentiehond,
politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en
verdedigingshonden;
i) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de
orde en de aan de doden verschuldigde eerbied verstoren.

5.10 Strafbepalingen
Onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 340, 453 en
526 van het Strafwetboek, worden de inbreuken op de bepalingen van
deze verordening gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar
evenals met een boete van zesentwintig tot zeshonderd euro ofwel met één
van deze straffen alleen.

HOOFDSTUK 6: SLOTBEPALINGEN
6.1 In werking
Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2021.
Elke vorige politieverordening betreffende hetzelfde voorwerp, wordt door de huidige verordening
opgeheven.

6.2 Niet voorzien gevallen
Alle gevallen niet voorzien in de huidige verordening zullen geregeld worden door het college van
burgemeester en schepenen.
Wanneer dwingende redenen van veiligheid, volksgezondheid, hygiëne, overmacht e.d. dit zouden
vereisen, kunnen zonder uitstel desnoods zelfs van dit reglement afwijkende maatregelen of
schikkingen getroffen worden door de burgemeester met kennisgeving aan het college van
burgemeester en schepenen.

6.3 Bekendmaking
Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig
de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.
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