[uittreksel uit de algemene politieverordening]

Afdeling 6.2. Begraafplaatsen
Artikel 6.2.1
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dient onder begraven of begrafenis het begraven van een al dan
niet gecremeerd stoffelijk overschot in volle grond, het bijzetten in een columbarium, grafkelder of
urnenveld of het verstrooien van de as te worden verstaan.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dient in deze afdeling met werkdagen te worden verstaan de
dagen van maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd de wettelijke feestdagen.

I. Door het gemeentebestuur opgelegde plichten onmiddellijk na een
overlijden
Artikel 6.2.2
Elk overlijden, vastgesteld op het grondgebied van de gemeente, wordt binnen de twee werkdagen
aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Een aangifte is pas volledig wanneer door de aangever een gedateerd en ondertekend doktersattest
van overlijden wordt voorgelegd.
Artikel 6.2.3
De nabestaanden (of de door hen aangeduide persoon) dienen zelf de nodige formaliteiten te
regelen bij het gemeentebestuur met het oog op de begrafenis. Wanneer dit niet gebeurt wordt
door het gemeentebestuur van ambtswege en op kosten van de nalatenschap het nodige gedaan.
Artikel 6.2.4
Behalve wanneer de openbare gezondheid het anders vereist mag slechts tot balseming (in de
wettelijk bepaalde gevallen) of kisting worden overgegaan na aangifte van het overlijden aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand.
Artikel 6.2.5
Indien het stoffelijk overschot wordt bijgezet in een voorlopige grafkelder is voor de duur van de
bijzetting een hermetisch omhulsel verplicht

II. Vervoer van stoffelijke overschotten en begrafenissen
Artikel 6.2.6
Iedere begrafenis of crematie dient plaats te vinden binnen de zes werkdagen die volgen op de
aangifte van het overlijden. Op gemotiveerd verzoek van de nabestaanden kan de burgemeester op
deze termijn een afwijking toestaan.

III. Graftekens en aanplantingen
Artikel 6.2.7
De graftekens en de aanplantingen moeten overeenstemmen met de door het desbetreffend
huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen vastgestelde normen.
De graftekens en aanplantingen mogen in geen geval de afmetingen van het graf overschrijden. De
aanplantingen mogen niet hoogstammig zijn.

Artikel 6.2.8
Behalve wanneer de burgemeester hiervoor vergunning verleent, is elke bouw-, beplantings- of
aanaardingswerk en elke plaatsing van graftekens op de begraafplaats verboden op zondagen en
wettelijke feestdagen.
Daarenboven is het vanaf de week die 1 november voorafgaat tot en met 11 november verboden
gelijk welk onderhoudswerk aan de graven uit te voeren.
Artikel 6.2.9
Plaatsen, wegnemen of verbouwen van graftekens en van aanplantingen wordt uitgevoerd onder het
toezicht van de gemeentelijke overheid en binnen de termijn die zij bepaalt.
Artikel 6.2.10
Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten.
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naargelang de behoeften. Alvorens op de
begraafplaats te worden toegelaten, moeten de voor de graftekens bestemde stenen langs alle
zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van
ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder.
Artikel 6.2.11
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.

IV. Bepalingen in verband met de openbare orde op de begraafplaatsen
Artikel 6.2.12
De begraafplaats is toegankelijk voor het publiek van zonsopgang tot zonsondergang. De
burgemeester kan hierop afwijkingen vaststellen.
De rouwenden zijn evenwel steeds gerechtigd om bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig
te zijn.
Artikel 6.2.13
Op de begraafplaats is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of
manifestaties op touw te zetten, die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied voor
de doden stoort of kan storen.

Ook geplaatste gedenktekens of aanplantingen moeten steeds van die aard zijn dat ze het sereen
karakter van de begraafplaats niet in het gedrang brengen.
Artikel 6.2.14
Lijkwagens en voertuigen van aannemers, bestemd voor het uitvoeren van werken, worden op de
begraafplaatsen toegelaten.
Voertuigen die deel uitmaken van de lijkstoeten, alsook alle andere voertuigen, dienen buiten het
domein van de begraafplaats te worden geparkeerd.
Op gemotiveerd verzoek van de belanghebbende kan het college van burgemeester en schepenen
een individuele uitzondering toestaan op het verbod om met voertuigen op de begraafplaatsen te
rijden. Het bewijs van deze individuele uitzondering dient in het voertuig aanwezig te zijn wanneer
van de uitzonderingsmaatregel wordt gebruik gemaakt.
De occasionele bezoeker die met het voertuig op de begraafplaats wil rijden dient hiervoor de
toestemming te krijgen van de parkwachter.

V. Het gemeentelijk mortuarium
Artikel 6.2.15
Het gemeentelijk mortuarium is bestemd om:
 de stoffelijke overschotten te ontvangen ter identificatie van onbekende personen;
 de stoffelijke overschotten te ontvangen van personen waarop een lijkschouwing moet worden
verricht ingevolge een rechterlijke beslissing;
 de stoffelijke overschotten te ontvangen die niet kunnen worden bewaard op de plaats van
overlijden of hun woonplaats;
 stoffelijke overschotten te bewaren ter vrijwaring van de openbare gezondheid;
 stoffelijke overschotten te bewaren waarvan de overbrenging na het vaststellen van het
overlijden is gevraagd door de familie van de overledene of, bij ontstentenis, van elke
belanghebbende persoon en na vergunning hiertoe van het gemeentebestuur (onverminderd de
toepassing van de artikelen 81 en volgende van het Burgerlijk Wetboek).

