POLITIEREGLEMENT:
BEGRAAFPLAATSEN
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25 november
2008.
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2015.

Afdeling 1: Algemene bepalingen
Artikel 1.1:
Elk overlijden, dat ontdekt wordt in de gemeente, wordt zonder verwijl aangegeven aan de
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De aangevers regelen met het gemeentebestuur de
formaliteiten betreffende de begrafenis. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het
gemeentebestuur het nodige gedaan. Het gemeentebestuur beslist in elk geval na overleg
met de familie of belanghebbenden, over dag en uur van de begrafenis, die plaats heeft
binnen de zeven dagen die volgen op het overlijden of de ontdekking ervan. Deze periode
mag wegens uitzonderlijke omstandigheden verlengd worden.
Artikel 1.2:
Er mag slechts worden overgegaan tot vormgeving, balseming of kisting nadat het
overlijden werd vastgesteld door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
De kisting van de te verassen of naar het buitenland te vervoeren lichamen heeft plaats in
aanwezigheid van een afgevaardigde van het gemeentebestuur, die de toepassing van de
wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat.
De balseming is enkel toegestaan voor universiteiten van aan de wetenschap geschonken
lichamen. De plaats waar de gebalsemde lijken begraven zijn wordt geregistreerd.
Ingeval van internationaal lijkenvervoer is een conserverende behandeling toegestaan.
Bij thanatopraxie1 moeten de gebruikte stoffen de skelettering van het lijk binnen tien jaar
na overlijden garanderen.
thanatopraxie: het tijdelijk conserveren van een lichaam kort na het overlijden, met als oogmerk gedurende de
periode van opbaring de lijkontbinding te remmen, de hygiëne te bevorderen en de overledene een natuurlijk
uitzicht te geven.
1

Artikel 1.3:
De burgemeester of zijn gemachtigde mogen de kisting bijwonen.
Artikel 1.4:
De stoffelijke resten dienen in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst te worden. Het
is verboden gebruik te maken van doodskisten, foedralen, doodsgewaden, producten en
procedés die de natuurlijke ontbinding van het lijk of de crematie beletten.
Artikel 1.5:
Onverminderd de door de rechterlijke overheid uitgevaardigde maatregelen, mag de kist na
kisting niet meer geopend worden.
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Artikel 1.6:
Ingeval van crematie zal de ambtenaar van de burgerlijke stand het dossier overmaken aan
de procureur des Konings wanneer er een vermoeden is van een gewelddadige of verdachte
of niet vast te stellen doodsoorzaak. De persoon die bevoegd is om in de
lijkbezorging te voorzien kan de lijkschouwing laten bijwonen door een geneesheer van
haar of zijn keuze.
Artikel 1.7:
Het verlof tot bijzetting in de gemeentelijke lijkenhuisjes wordt gegeven door de
burgemeester.
Het lijkenhuisje is bestemd om de lijken te ontvangen die niet kunnen bewaard worden op
de plaats van overlijden. Het is eveneens bestemd om ter vereenzelviging de lichamen te
ontvangen van onbekende personen en van diegenen waarop een lijkschouwing moet
worden verricht ingevolge een gerechtelijke beslissing.
Artikel 1.8:
Naargelang de weersomstandigheden en van de seizoenen, moeten lijken die langer dan
twee dagen in de gemeentelijke lijkenhuisjes verblijven, in een goed gesloten metalen kist
opgeborgen worden.
Afdeling 2: Lijkbezorging
Artikel 2.1:
Het vervoer van een lichaam of de as van een overleden persoon naar een andere
gemeente wordt slechts toegelaten op voorlegging van een document waaruit het akkoord
blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming.
Artikel 2.2:
Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen onder het toezicht van
het gemeentebestuur. De lijkenstoeten dienen ordelijk te verlopen met de eerbied die aan
de doden verschuldigd is. Het vervoer van lijken naar de begraafplaatsen of naar het
crematorium gebeurt met een lijkenwagen of op een passende wijze.
Artikel 2.3:
Over de wijze van overbrenging van de asurn van het crematorium naar de begraafplaats,
waar deze zal begraven, bijgezet of de as verstrooid worden, beslist diegene die bevoegd is
om in de lijkbezorging te voorzien, dit gebeurt volgens de eisen van welvoeglijkheid.
Artikel 2.4:
De graftekens en de aanplantingen moeten voldoen aan de bepalingen van het
huishoudelijk reglement betreffende de begraafplaatsen. Gedenktekens die niet
overeenstemmen met de bepalingen van de gemeentelijke reglementering dienen
verwijderd te worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst werden. De
betrokkenen, indien gekend, zullen hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld. Wanneer
geen opdrachtgevers bekend zijn, wordt er een bericht geplaatst gedurende 6 maanden aan
het grafteken en aan de ingang van de begraafplaats.
Bij gebreke aan herstel zal deze verwijderd worden door het gemeentebestuur en de kosten
ten laste gelegd worden van de opdrachtgever(s).
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Afdeling 3: Opgravingen en ontruimingen
Artikel 3.1:
Behoudens de opgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, kan de burgemeester
omwille van ernstige redenen de schriftelijke toestemming verlenen tot opgraving. 2
Art. 8 van het besluit van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en
crematoria van 14 mei 2004, gewijzigd bij besluit Vlaamse regering van 2 december 2005(De burgemeester kan
zowel de eerste tien jaar na de begraving als daarna een toestemming tot opgraving verlenen om ernstige
redenen.)
2

Artikel 3.2:
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. De burgemeester van de gemeente waar het
stoffelijk overschot begraven ligt, moet met toepassing van artikel 4 van het decreet
eveneens toestemming geven tot opgraving.
Artikel 3.3:
De aanvraag tot opgraving dient door de nabestaande schriftelijk te worden gericht aan de
burgemeester. Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere
voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende schikkingen worden nageleefd:
a) dag en uur waarop de opgraving zal geschieden worden in overleg met de dienst van
de begraafplaatsen vastgesteld;
b) het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van
het graf kunnen bemoeilijken of beletten, moeten verwijderd worden vooraleer tot de
opgraving wordt overgegaan;
c) het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het vullen van de kuil
geschieden door de zorgen van de gemeente. Voor de ontgraving zelf dient de aanvrager
beroep te doen op een gespecialiseerde firma, en zijn de onkosten voor de aanvrager.
Enkel per uitzondering kan de gemeente opteren om toch de ontgraving in eigen beheer
uit te voeren.
d) het openen van de nis, het uitnemen van de urn uit de nis en het terug sluiten van
de nis, geschieden door de zorgen van de gemeente.
Artikel 3.4:
Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 15 oktober tot 15 november en op maandagen
en zaterdagen geen opgravingen verricht.
Tijdens de opgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd (artikel 8
besluit Vlaamse regering 14 mei 2004).
Er moet tot een opgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en
een gemachtigde door de burgemeester aangesteld die er verslag van opmaakt. Zij kunnen
de vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij zulks nodig achten en elke andere
maatregel nemen die van die aard is dat de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid
worden beschermd, zulks op kosten van de aanvrager.
De burgemeester kan een lid of een afgevaardigde van de familie toestemming verlenen om
de opgraving bij te wonen.
Artikel 3.5:
Tijdens 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 (artikel 11 van het

Politiereglement

Begraafplaatsen

-3-

besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004).
Als de bestemming van het lijk buiten de begraafplaats van opgraving is gelegen, moet het
lijk in afwachting van vervoer worden bewaard in een lucht- en lekdichte kist (artikel 12 van
het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004).
Artikel 3.6:
Voor crematie na opgraving is de toestemming nodig van de procureur des Konings van het
arrondissement van de plaats waar het crematorium of de hoofdverblijfplaats van de
aanvrager is gevestigd, van de plaats van overlijden of van de plaats waar het stoffelijk
overschot is begraven.
Artikel 3.7:
De prijs voor de opgravingen wordt bepaald in het retributiereglement.
De grafmonumenten dienen in opdracht en op kosten van de familieleden verwijderd te
worden ten laatste de dag voor de opgraving.
Artikel 3.8:
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.
Artikel 3.9:
Voor de ruiming van een begraafplaats of van een deel ervan wordt een procedureboek
opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De werkzaam- heden, de
richtlijnen, opgenomen voor de bescherming van het uitvoerend personeel, en de werkwijze
bij en de bestemming van mogelijk onverteerbare resten, alsook de bestemming van
mogelijk aangetroffen waardevolle voorwerpen, worden omschreven.
Artikel 3.10:
Bij ruimingen wordt de plaats van de te ontruimen graven voor het publiek visueel
afgeschermd.
Artikel 3.11:
Tijdens het vervoer van onverteerbare resten wordt gebruikgemaakt 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.
Artikel 3.12:
Als de bestemming van het lijk buiten de begraafplaats van opgraving is gelegen, moet het
lijk in afwachting van vervoer koel worden bewaard in een lucht- en lekdichte kist.
Artikel 3.13:
De bij het ruimen van een graf gevonden resten van kleding of van een doodskist of een
lijkwade worden afgevoerd voor verbranding.
Artikel 3.14:
Als bij ruiming een omhulling wordt aangetroffen die de zuurstoftoetreding belemmert moet
die worden verwijderd. Als dat onmogelijk is, moet ze in ieder geval luchtdoorlatend worden
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gemaakt.
Afdeling 4: Graftekens, onderhouds- en beplantingswerken
Artikel 4.1:
De graftekens, hun omgeving en de kleine hofjes moeten voortdurend in perfecte staat van
bewaring, onderhoud en reinheid gehouden worden.
De verantwoordelijke families of belanghebbenden moeten elk grafteken dat bouwvallig is,
doen herstellen of wegnemen. Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt op
bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot de afbraak of tot de wegneming
van de materialen op koste van de in gebreke gebleven families.
Het onderhoud van de graven op de geconcedeerde grond rust op de belanghebbenden. Het
onderhoudsverzuim die verwaarlozing van het graf voor gevolg heeft, wordt door de
burgemeester in een akte geconstateerd, die een jaar lang aangeplakt blijft aan het graf en
aan de ingang van de begraafplaats. Na het verstrijken van die termijn en bij niet
herstelling zal bij besluit van de gemeenteraad een einde worden gemaakt aan de
concessies. De materialen die door verzoek niet worden weggenomen worden eigendom
van de gemeente.
Artikel 4.2:
Het aanbrengen van grafschriften, zoals levensbeschouwelijke en godsdienstige symbolen is
vrij. Zij mogen echter niet in strijd zijn met de eerbied aan de doden verschuldigd en de
openbare orde niet in gevaar brengen (bijvoorbeeld racistische slogans)
Artikel 4.3:
Het maken van afsluitingen of omheiningen rond een graf is verboden, eveneens het maken
van kniel- en zitbanken aan de graven.
Artikel 4.4:
Beplantingen en bloemen mogen niet over de aanpalende graven, noch over de wegen
hangen. Het planten van bomen en heesters op de graven is verboden.
De beplanting mag niet hoger worden dan 1,00m. Ambtshalve kan te hoge beplanting
ingesnoeid of verwijderd worden. Verwelkte bloemen en planten, evenals verwaarloosde
bloemstukken zullen ambtshalve verwijderd worden.
Artikel 4.5:
De persoon/firma die belast is met het plaatsen van een grafzerk of een sierplaat, dient
vooraf de toelating te vragen op het gemeentehuis (afdeling grondgebiedzaken) door
middel van een schets met vermelding van de afmetingen van de grafzerk of de plaat, van
de materialen die zullen worden gebruikt en van het opschrift of de inscriptie. Na het
bekomen van deze toelating zal deze zich voor de aanvang der werken in verbinding stellen
met de door de gemeente aangestelde grafmaker.
Artikel 4.6:
De materialen tot het oprichten van graftekens moeten geheel afgewerkt aangevoerd
worden, klaar om onmiddellijk geplaatst te worden. Eventuele inscripties dienen mede op
de graftekens aangebracht te zijn.
De gekozen materialen mogen het algemeen uitzicht van de begraafplaats niet storen. Zij
moeten kleurvast en weerbestendig zijn.
Artikel 4.7:
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Zij die graftekens plaatsen moeten ervoor zorgen dat:
1. geen aarde, materiaal, bouwstukken of andere voorwerpen op de graven terecht
komen of erop gelegd worden.
2. begonnen werken worden uitgevoerd zonder onderbreking en er geen materialen
noch materieel op de begraafplaats worden gelaten na 17 u. Uitzonderingen kunnen
door de Burgemeester toegelaten worden.
3. boompjes of beplantingen niet worden gebruikt als aanhechtingspunten voor
stellingen, koorden, kabels en dergelijke.
4. de overblijvende aarde en andere voorwerpen verzameld en gebracht worden op
plaatsen door het gemeentepersoneel aangewezen.
5. de grafzerken moeten onderhouden en desgevallend hersteld worden door de
eigenaars.
Afdeling 5: Algemene ordemaatregelen
Artikel 5.1:
Er worden geen begravingen, bijzettingen in het columbarium of verstrooiingen op de
strooiweide verricht op zondagen en wettelijke feestdagen, tenzij met voorafgaande
toelating van de burgemeester.
Artikel 5.2:
De bouw-, beplantings- of aanaardingswerken en elke plaatsing, herstelling of afbraak van
graftekens op de begraafplaatsen is verboden op zondagen en wettelijke feestdagen.
Daarenboven is het van de voorlaatste werkdag van oktober af t.e.m. 2 november verboden
gelijk welk onderhoudswerk aan de graven uit te voeren.
Wettelijke vakantiedagen zijn: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag,
Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december.
Artikel 5.3:
De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek
van 1 april tot 31 oktober van 9.00 uur tot 19.00 uur
van 1 november tot 31 maart van 9.00 uur tot 17.00 uur
De grote toegangspoorten blijven gesloten. De steenkappers die op de kerkhoven moeten
zijn voor de plaatsing van een grafzerk, stellen zich in verbinding met de gemeentelijke
technische dienst voor het bekomen van de sleutel en dit minstens één dag op voorhand.
Artikel 5.4:
De toegang tot de begraafplaats is verboden:
 voor dieren, rijwielen en bromfietsen, zelfs aan de hand geleid, en voertuigen,
uitgezonderd dienstvoertuigen;
 voor personen in staat van dronkenschap;
 voor leurders;
 voor dragers van vuurwapens met uitzondering van ordehandhavers met dienst;
 voor personen die zich niet behoorlijk gedragen;
Artikel 5.5:
Daarenboven is het verboden:
 op de graven de graftekens, symbolen, opschriften, bloemen, kransen, beplantingen,
versieringen en dergelijke
a) te beschadigen, besmeuren, verminken, vernielen of neer te halen;
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b) weg te dragen van de begraafplaats zonder voorafgaande toelating van de
burgemeester. Deze toelating moet vertoond worden aan de grafmaker;
 de grasperken en de strooiweide te betreden. Dit verbod geldt niet voor het
dienstpersoneel;
 papier of andere vuilnis elders op de begraafplaats neer te leggen dan in de daartoe
bestemde voorzieningen;
 kinderen alleen te laten, ze te laten rondlopen of te laten spelen op de
begraafplaatsen;
 te spelen, te schreeuwen, te zingen, muziek te maken of zich luidruchtig te
gedragen;
 de omheining van de begraafplaats te beschadigen of te beklimmen;
 iets te ondernemen in strijd met de eerbied aan de doden verschuldigd;
 enig voorwerp te koop aan te bieden;
 aanbevelingen te plaatsen op de graven of op de concessiegronden. Alleen de naam,
voornaam het adres van de bouwer of ontwerper mag op het grafteken bescheiden
worden vermeld;
 vóór of buiten de graven of op de zijkanten van de wegen bloempotten en/of
bloembakken te zetten of beplantingen aan te brengen. Zij mogen zonder verwittiging
weggenomen worden door de bevoegde gemeentebediende.
Afdeling 6: Slotbepalingen
Artikel 6.1:
Deze politieverordening vervangt alle vorige besluiten.
Artikel 6.2:
Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van
de Nieuwe Gemeentewet.
Artikel 6.3:
Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 6.4:
Dit reglement wordt bezorgd aan de hogere overheid.
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