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Arrondissement Mechelen

Gemeentelijk reglement
op de begraafplaatsen
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1.

TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
Toepassingsgebied
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
het decreet: het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
begraven: een stoffelijk overschot of een asurn begraven in volle grond, in een grafkelder of een asurn
bijzetten in een columbarium of in een urnengraf of een asverstrooiing;
Ontgraven: uit een graf halen van een stoffelijk overschot of een asurne met de bedoeling te herbegraven
of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren;
stoffelijke overschotten: hier wordt steeds zowel een lijk als assen bedoeld;
strooiweide: het perceel op de begraafplaats dat gebruikt wordt voor de uitstrooiing van de as;

De gemeente Willebroek beschikt over vier begraafplaatsen:





Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats

te
te
te
te

Willebroek, Dendermondsesteenweg;
Blaasveld, Mechelsesteenweg;
Tisselt, Kerkhoflaan;
Heindonk, Dorpsplein.

Artikel 2
De begravingen, bijzettingen en verstrooiingen van stoffelijke overschotten vinden plaats op één van de
gemeentelijke begraafplaatsen.
Een begraving van een lijk vindt plaats in volle grond of in een reeds bestaande kelder van een lopende
concessie. Bovengronds begraven en begravingen in nieuwe grafkelders worden niet toegestaan.

Artikel 3
De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van lijken, het bijzetten van lijken in reeds bestaande
grafkelders, het bijzetten van asurnen in een columbarium, het bijzetten van asurnen op het urnenveld en
de verstrooiing van as op een strooiweide van:
a.

b.

c.

personen die zijn ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de
gemeente Willebroek, personen overleden op het grondgebied van Willebroek en menselijke lijken
ontdekt op het grondgebied;
personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale
overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de bevolkingsregisters (hiervoor dient de
aanvrager de nodige bewijsstukken voor te leggen);
personen die begunstigde zijn van een eerder afgeleverd recht op begraving in een geconcedeerd
perceel of bijzetting in een bestaande grafkelder of in een geconcedeerde nis of urnengraf, rekening
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d.

2.

houdend met eventuele toepassing van de belasting op de begraving van personen die niet in de
gemeente woonden en er niet overleden zijn;
alle andere personen waarvoor een toelating tot begraving verleend werd, rekening houdend met de
concessietarieven en de eventuele toepassing van de belasting op de begraving van personen die
niet in de gemeente woonden en er niet overleden zijn.

VASTSTELLING EN AANGIFTE OVERLIJDEN

Artikel 4
Elk overlijden in de gemeente moet zo snel mogelijk na het overlijden aangegeven worden aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op
het grondgebied van de gemeente.
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een getuigschrift
afgeleverd door de behandelende geneesheer of een geneesheer hiertoe aangesteld door de ambtenaar van
de burgerlijke stand.
Artikel 5
Tot vormneming, balseming of kisting mag niet overgegaan worden zolang het overlijden niet werd
vastgesteld door de behandelende geneesheer of de geneesheer hiertoe aangesteld, ofwel, wanneer het
overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, na vrijgave van het lijk door de
procureur des Konings.
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend
worden.
Artikel 6
Diegene die voor de begraving instaat, regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de
begrafenis. Indien dit niet gebeurt, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.
Enkel na voorlegging van alle originele stukken die voor de overlijdensaangifte nodig zijn, zal de dienst
burgerlijke stand de nodige documenten voor begraving en vervoer afleveren aan diegene die hiervoor
instaat.
De dienst burgerlijke stand bepaalt de datum en het uur van de begrafenis. De begrafenisondernemer kan
geen datum en/of uur vastleggen met de nabestaanden zonder voorafgaand akkoord van deze dienst.
Tussen het begin van opeenvolgende begrafenissen zit minimum één uur.
Behoudens in speciale gevallen, op advies van de behandelende geneesheer, zal de begrafenis ten vroegste
plaatshebben 24 uren na de aanvraag.
De begravingen, bijzettingen en verstrooiingen worden verricht op delen van de begraafplaats aangewezen
door de dienst burgerlijke stand.

4

3.

LIJKBEZORGING

Artikel 7
Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen onder toezicht van het
gemeentebestuur.
Het vervoer van stoffelijke overschotten, gekist of in een lijkwade, gebeurt in een lijkwagen of op de meest
passende wijze. Het vervoer dient steeds over de kortst mogelijke afstand te gebeuren.
Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente is verboden, behoudens machtiging van
de burgemeester (deze machtiging wordt slechts gegeven op voorlegging van een document waaruit het
akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming).
Het stoffelijk overschot van een buiten de gemeente overleden persoon mag er niet in bewaring gegeven of
teruggebracht worden zonder machtiging van de burgemeester.
Artikel 8
Het aanleggen van nieuwe grafkelders of gelijk welke andere soort containers voor lijkkisten en lijkwaden is
verboden.
Het is verboden gebruik te maken van lijkkisten, foedralen, lijkwaden en producten die de natuurlijke en
normale ontbindingen van de stoffelijke overschotten verhinderen.
Artikel 9
De asurnen dienen begraven te worden in de daartoe bestemde urnengraven of te worden bijgezet in een
columbarium dat ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur. In afwijking van bovenstaande
is er ook een mogelijkheid om afgebakende zones aan te duiden, anders dan de begraafplaats, om de
asurnen te bewaren of te begraven op openbaar terrein. De urne moet gefabriceerd zijn uit biologisch
afbreekbare materialen.
Artikel 10
Asverstrooiingen gebeuren op een hiertoe voorbehouden verstrooiweide door een gemeentelijke
aangestelde. In afwijking van bovenstaande is er ook een mogelijkheid om afgebakende zones aan te
duiden, anders dan de begraafplaats, om de asverstrooiing te laten plaatsvinden.
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4.

UURREGELING

Artikel 11
De begraafplaatsen zijn permanent toegankelijk voor het publiek van 8.00u tot 17.00u, behoudens
afwijkingen vastgesteld door de burgemeester.
Voor dienstnoodwendigheden kunnen de begraafplaatsen op bevel van de burgemeester tijdelijk gesloten
worden.
Een begraving, bijzetting of uitstrooiing kan iedere werkdag van 9.00u tot 15.00u en op zaterdag van 9.00u
tot 14.00u.
Er kan niet worden begraven, bijgezet of uitgestrooid op zondagen en feestdagen:

















5.

Nieuwjaar (1 januari);
Pasen;
Paasmaandag;
Dag van de Arbeid (1 mei);
Hemelvaartsdag;
Pinksteren;
Pinkstermaandag;
Feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli);
Nationale feestdag (21 juli);
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (15 augustus);
Willebroek Jaarmarkt (laatste maandag van oktober);
Allerheiligen (1 november);
Allerzielen, (2 november);
Wapenstilstand (11 november);
Kerstmis (25 december);
Tweede kerstdag (26 december).

NIET-GECONCEDEERDEBEGRAVINGEN EN BIJZETTINGEN

Artikel 12
Zolang de omvang van de begraafplaats dit toelaat, worden niet-geconcedeerde percelen of nissen voor het
begraven van stoffelijke overschotten en voor het begraven of bijzetten van urnen, toegekend.

Artikel 13
Zonder concessie kunnen op de begraafplaatsen begraven worden of bijgezet in een columbarium:





personen welke op datum van hun overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Willebroek;
personen die overleden zijn op het grondgebied van de gemeente Willebroek;
menselijke lijken, ontdekt op het grondgebied van de gemeente Willebroek;
personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale
overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
van de gemeente Willebroek.
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Personen die inwoners van de gemeente waren, maar die wegens omstandigheden als hoge leeftijd,
ziekte of minder geschiktheid, Willebroek hebben verlaten om bij hun kinderen of in een home op
het grondgebied van een andere gemeente verblijven.

De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.

Artikel 14
Een niet-geconcedeerd(e) grond, columbariumnis of urnengraf is bestemd voor maximaal 1 stoffelijk
overschot.
Een niet-geconcedeerd(e) grond, columbariumnis of urnengraf wordt gedurende een periode van 10 jaar
bewaard. Na afloop van deze termijn kan dergelijk graf worden verwijderd of leeggemaakt, mits gedurende
1 jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering van graven werd uitgehangen aan de ingang van de
begraafplaats en bij het graf, urnengraf of de nis.
De belanghebbenden zullen, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking bedoeld in vorige alinea,
beschikken over een termijn van 1 jaar om de graftekens weg te nemen.
Na die termijn worden ze eigendom van de gemeente en worden zij van ambtswege verwijderd. Het college
van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze materialen.
Wanneer niet-geconcedeerde nissen of urnengraven moeten worden vrijgemaakt, zorgt het
gemeentebestuur voor de verstrooiing van de as op de daarvoor bestemde strooiweide van de
begraafplaats. De verstrooiing zal worden aangekondigd aan de ingang van de begraafplaats. Tijdens de
verstrooiing is de begraafplaats tijdelijk afgesloten.
Artikel 15
De omzetting van een niet-geconcedeerde begraving of bijzetting naar een geconcedeerde is uitgesloten.

Artikel 16
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een asurn uit een niet-geconcedeerde nis of urnengraf moet
schriftelijk worden ingediend door de overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en alle bloed- of
aanverwanten in de eerste graad.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een urne kan ingediend worden tot zolang de procedure van
ontruiming van de niet-geconcedeerde graven loopt.
De plaats van bewaring of verstrooiing wordt in de aanvraag aangeduid.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan slechts één maal worden ingediend.
De modaliteiten betreffende de ontgraving (inclusief belasting, retributies en kosten) zijn van toepassing.
Wanneer de thuisbewaring ophoudt, kan de as van de overledene uitgestrooid worden op de strooiweide
van één van de gemeentelijke begraafplaatsen, op een van de afgebakende gemeentelijke zones andere dan
de begraafplaats of kan de asurn terug worden bijgezet of begraven worden in een concessie op één van de
gemeentelijke begraafplaatsen.
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6. GECONCEDEERDE BEGRAVINGEN EN BIJZETTINGEN

6.1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17
Zolang de omvang van de begraafplaatsen dit toelaat, worden concessies verleend voor het begraven van
stoffelijke overschotten en voor het begraven of bijzetten van urnen, volgens de geldende tarieven.

Artikel 18
Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden concessies verleend die betrekking hebben op:




een perceel grond;
een urnengraf in het urnenveld;
een nis in het columbarium.

Artikel 19
Concessies worden niet toegekend vóór het overlijden van één van de begunstigden of de enige
begunstigde.

Artikel 20
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om :





grafconcessies te verlenen;
grafconcessies te hernieuwen;
grafconcessie te beëindigen in geval van onderhoudsverzuim;
grafconcessies te beëindigen na aanvraag van één van de begunstigden of de concessiehouder.

Er mag aan een concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die waarvoor ze werd
verleend door het college van burgemeester en schepenen. De concessies geven geen recht op eigendom.

Artikel 21
Een geconcedeerd(e) grond, urnengraf of nis is voor 1 of 2 personen, behoudens begravingen beschreven in
artikel 36.

Artikel 22
Een concessie wordt steeds verleend voor een periode van 25 jaar.
De concessietermijn neemt aanvang op de datum van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen tot toekenning van de concessie. Zij eindigt na verloop van de toegestane termijn.
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Artikel 23
Door het verlenen van een concessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond of de columbariumnis niet.
Zij verleent slechts een genot en gebruiksrecht met een speciale, tijdelijke en nominatieve bestemming.

Artikel 24
Wanneer een concessie om welke reden dan ook een einde neemt, worden de graftekens die niet zijn
weggenomen en de nog bestaande ondergrondse constructies eigendom van het gemeentebestuur en zullen
ze worden verwijderd. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze
materialen.
De betaalde concessieprijs kan noch geheel, nog gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Artikel 25
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een asurn uit een geconcedeerde nis of urnengraf moet
schriftelijk worden ingediend door de overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en alle bloed- of
aanverwanten in de eerste graad.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een urn kan ingediend worden tot zolang de procedure van
ontruiming van de geconcedeerde graven loopt.
De plaats van bewaring of verstrooiing wordt in de aanvraag aangeduid.
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan slechts één maal worden ingediend.
De modaliteiten betreffende de ontgraving (inclusief belasting, retributies en kosten) zijn van toepassing.
Wanneer de thuisbewaring ophoudt, kan de as van de overledene uitgestrooid worden op de strooiweide van
één van de gemeentelijke begraafplaatsen, op een van de afgebakende gemeentelijke zones andere dan de
begraafplaats of kan de asurn terug worden bijgezet of begraven worden in een concessie op één van de
gemeentelijke begraafplaatsen.
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6.2. CONCESSIEAANVRAAG

Artikel 26
Een concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen, via het
formulier dat hiervoor door de dienst burgerlijke stand ter beschikking wordt gesteld.
De concessie is niet overdraagbaar. De concessiehouder beschikt over het exclusieve recht om te bepalen
wie gebruik kan maken van de concessie.

6.3. CONCESSIEHERNIEUWINGEN

Artikel 27
De concessies kunnen op aanvraag van enige belanghebbende hernieuwd worden. De hernieuwing kan
geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is.
De duur van de hernieuwing bedraagt 25 jaar, uitgezonderd de bepalingen van artikel 32.

Artikel 28
Minstens 1 jaar voor het verstrijken van concessietermijnen of van de hernieuwingen, wordt door de
burgemeester of zijn gemachtigde een akte opgemaakt waarin wordt meegedeeld welke concessies kunnen
worden hernieuwd.
Een afschrift van deze akte wordt 1 jaar lang uitgehangen aan:



het graf, het urnengraf of de nis;
de ingang van de begraafplaats.

Artikel 29
HERNIEUWING ZONDER BIJZETTING
De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen via het
formulier dat hiervoor door de dienst burgerlijke stand ter beschikking wordt gesteld.
Deze aanvraag dient te gebeuren voor de vervaldatum van de concessie.
De concessie wordt hernieuwd tegen de prijs en voorwaarden die gelden op het ogenblik van de aanvraag.
Als er geen (tijdige) aanvraag voor hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie.

Artikel 30
HERNIEUWING MET BIJZETTING IN BESTAANDE CONCESSIE
Op schriftelijke aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen via het formulier dat hiervoor door
de dienst burgerlijke stand ter beschikking wordt gesteld, kan een concessie door iedere belanghebbende
voor een nieuwe periode van 25 jaar worden hernieuwd, uitgezonderd de bepalingen in artikel 32.
Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd bij de bijzetting of voor het einde van de concessie en deze
bijzetting minder dan 10 jaar voor het verstrijken van de concessie gebeurt, moet het graf voor een termijn
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van 10 jaar behouden blijven. De termijn begint te lopen vanaf de datum van de laatste bijzetting of
begraving.

Artikel 31
De retributie voor hernieuwingen vermeld in artikel 32 en 33 wordt proportioneel berekend op het aantal
jaren dat de vervaldatum van de bestaande concessie overschrijdt:

Aantal jaren dat de nieuwe
concessietermijn de lopende concessie
overschrijdt

X

Verschuldigd bedrag dat bij de nieuwe
concessietermijn hoort

Aantal jaren nieuwe concessietermijn

Artikel 32
Door de wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 20 juli 1971 werden de altijddurende concessies
afgeschaft en omgezet in hernieuwbare concessies van 50 jaar. Op verzoek van ieder belanghebbende
kunnen deze kosteloos worden hernieuwd voor een periode van 50 jaar. Voor deze hernieuwing is de
procedure van artikel 31 van dit reglement van toepassing.
De hernieuwing kan geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie
verwaarloosd is.

Artikel 33
Er mogen geen bijzettingen of begravingen gebeuren in concessies waarvan de termijn verstreken is.

6.4. VROEGTIJDIGE BEËINDIGING CONCESSIE

Artikel 34
Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder, zijn erfgenamen en rechthebbenden, of bij ontstentenis
hiervan, iedere belanghebbende, kan het college van burgemeester en schepen een concessie voortijdig
beëindigen.
Vooraleer het college tot beëindiging overgaat, zal de vraag tot beëindiging worden uitgehangen gedurende
6 maanden aan de ingang van de begraafplaats en aan de betrokken concessie.
Bij de beëindiging kan de betaalde concessieprijs niet geheel, noch gedeeltelijk worden teruggevorderd.
Indien de aanvraag niet wordt ingediend door de concessiehouder, zal deze, indien gekend, op de hoogte
worden gebracht van de aanvraag.
Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten binnen deze termijn van 6 maanden schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen dat beslist over de ontvankelijkheid van dit
bezwaar.
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Bij ontvankelijkheid van het bezwaar blijft de concessie voortbestaan en wordt de indiener van het bezwaar
aangeduid als nieuwe concessiehouder als dit niet de huidige concessiehouder is.
Bij onontvankelijkheid kan het college de concessie vroegtijdig beëindigen.

6.5. VERVALLEN CONCESSIES

Artikel 35
Na de vervaldatum van de concessies en mits naleving van artikel 7, §3 van het decreet op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, zullen de gronden, nissen en urnengraven worden
ontruimd.
De ontruiming zal worden aangekondigd aan de ingang van de begraafplaats. Deze wordt dan tijdelijk
afgesloten.
Bij ontruiming van een columbariumnis of urnengraf, zorgt het gemeentebestuur voor de verstrooiing van de
as op de strooiweide.
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7. SPECIALE PERKEN

Artikel 36
Op alle begraafplaatsen zijn er aparte geconcedeerde percelen voorzien voor begravingen op het kinderperk
voor kinderen jonger dan 8 jaar. De gemeente voorziet hiervoor een kosteloze concessie.

Een kindergraf is bestemd voor maximum 1 stoffelijk overschot.

Artikel 37
Voor het begraven of bijzetten van een oud-strijder voorziet de gemeente in een kosteloze concessie. Deze
regeling geldt eveneens voor hun echtgenote, vooroverleden of niet.

Artikel 38
Op de begraafplaats van Blaasveld en Tisselt zijn er aparte geconcedeerde percelen voorzien voor
begravingen op het ereperk voor oud-strijders van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
Om voor de begraving op een perceel van oud-strijders in aanmerking te komen, moet de betrokkene in het
bezit zijn van:


een vuurkaart voor de strijders van de oorlog 1914-1918 of een kaart met opgave der
oorlogsdiensten voor strijder 1940-1945, afgeleverd door de bevoegde dienst van het Ministerie van
Landverdediging;



een attest, afgeleverd door dezelfde dienst van het Ministerie van Landsverdediging, waaruit blijkt
dat betrokkene aan de voorwaarden voldeed om een kaart te bekomen.

De aanvraag tot begraving kan gebeuren door iedere belanghebbende bij het college van burgemeester en
schepenen, mits voorlegging van de documenten waaruit blijkt dat aan de voorziene voorwaarden werd
voldaan.
Het onderhoud van de grafmonumenten geplaatst op de percelen bestemd voor de begraving van oudstrijders berust op de belanghebbenden.
Op de begraafplaats van Willebroek zijn er aparte percelen voorzien voor begravingen van oorlogsinvaliden
en militairen die sneuvelden tijdens de Wereldoorlogen.

De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.
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8.

GRAFTEKENS, GRAFMONUMENTEN EN AFDEKPLATEN

8.1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 39
Een columbariumnis of urnengraf dienen steeds te worden afgesloten door een afdekplaat.
Uiterlijk één maand na de bijzetting dient de definitieve afdekplaat te worden bevestigd die minstens
volgende gegevens van de overledene(n) vermeldt:




voornaam en naam;
datum van geboorte;
datum van overlijden.

De afdekplaten worden ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur. De kostprijs is ten laste van de
aanvrager conform het geldende tarief.

Artikel 40
Op een niet-geconcedeerd perceel is het plaatsen van een grafteken of zerk niet verplicht, maar moet
minstens een plaatje of gedenkteken worden voorzien dat volgende gegevens van de overledene vermeldt:




voornaam en naam;
datum van geboorte;
datum van overlijden.

Artikel 41
Op een geconcedeerd perceel moet gedurende de hele duur van de concessie een grafzerk behouden blijven
die de oppervlakte van het hele perceel bestrijkt. Grafmonumenten sluiten dus zonder tussenruimte op
elkaar aan.
De zerk dient minstens volgende gegevens van de overledene(n) vermeldt:




voornaam en naam;
datum van geboorte;
datum van overlijden.

Artikel 42
De opschriften en de grafschriften moeten steeds leesbaar zijn.
Artikel 43
Het plaatsen van een grafzerk vereist steeds de schriftelijke toestemming van de dienst burgerlijke stand.
De aanvraag bevat steeds een schets van de zerk, met vermelding van de afmetingen, het opschrift en het
gebruikte materiaal.
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Indien grafmonumenten zonder toestemming worden geplaatst, kan de procedure vermeld in artikel 44
worden toegepast.
Artikel 44
Graftekens, grafmonumenten of afdekplaten die niet overeenstemmen met de bepalingen van dit reglement
dienen verwijderd te worden. De opdrachtgever of zijn nabestaande(n) zal(zullen) -indien gekend- hiervoor
schriftelijk in gebreke worden gesteld. Daarenboven zal, gedurende 6 maanden, een bericht worden
uitgehangen bij het graf.
Bij gebrek aan herstel binnen een periode van 6 maanden na de ingebrekestelling en/of na de aanplakking
van het bericht, zal de verwijdering door het gemeentebestuur gebeuren. Het gemeentebestuur zal de
gemaakte kosten verhalen op de opdrachtgever of zijn nabestaande(n).
Artikel 45
Op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt de plaatsing, de wegneming of de verbouwing van graftekens,
grafmonumenten en afdekplaten onder toezicht van de burgemeester of zijn gemachtigde. Datum en tijdstip
van de werken moeten op voorhand worden afgesproken met de dienst burgerlijke stand. Afdekplaten van
een columbariumnis of urnengraf worden verwijderd en teruggeplaatst door een medewerker van de
gemeentelijke werkplaats. De te beletteren afdekplaten worden meegegeven na de begrafenisplechtigheid.
In voorkomend geval kan de afdekplaat reeds worden afgehaald vanaf de officiële overlijdensaangifte mits
verzoek hiertoe bij de dienst Burgerlijke Stand.
Bij een bijzetting in een bestaande columbariumnis of urnengraf, wordt de dekplaat enkel na de plechtigheid
meegegeven.
Afdekplaten die na belettering moeten worden teruggeplaatst worden afgegeven in het magazijn van de
gemeentelijke werkplaats, Jozef Wautersstraat 92.
Bij een nieuw graf dient het grafteken of de zerk binnen een termijn van zes maanden te worden geplaatst.
Bij een bijzetting in een bestaand graf dient het grafteken of de zerk binnen een termijn van 14 dagen
worden terug geplaatst. Bij een bijzetting in een columbariumnis of urnengraf moet de definitieve afdekplaat
uiterlijk na één maand worden aangebracht.
Alle werken die als voorbereiding elders mogelijk zijn, mogen niet op de begraafplaats gebeuren. De
materialen moeten daarom zoveel als mogelijk geprefabriceerd ter plaatse worden gebracht om de werken
op de begraafplaats tot het volstrekt minimum te beperken.
De werken moeten binnen de kortst mogelijke termijn en zonder onderbreking worden voltooid. Als de
werken niet werden beëindigd voor het sluitingsuur, dan dienen het materiaal en de voertuigen van de
begraafplaats te worden verwijderd.
Artikel 46
Bij een bijzetting in een bestaande grondconcessie met kelder gebeurt het openen van de grafkelder door de
gemeentelijke aangestelde aan het geldende tarief.
Indien voor een bijzetting een zerk dient te worden verplaatst, moet dit ten minste twee werkdagen vóór de
dag van de begraving gebeuren.
Het plaatsen en het wegnemen van de zerk of grafmonument gebeurt door en lastens de concessiehouder.

Artikel 47
De firma of aangestelde personen die de grafmonumenten plaats(t)(en) moet(en) er voor zorgen dat:
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aarde, materiaal, bouwstukken of andere voorwerpen niet terecht komen op andere graven,
grafmonumenten, wandelgangen en dergelijke;
graafwerken en oprichting van bouwstukken gebeuren volgens de afmetingen beschreven in afdeling
7.2;
bij een begrafenis de lanen en paden worden vrijgemaakt;
bij een bijbegraving in een bestaande concessie de grafzerk of het grafteken niet geplaatst wordt op
een wandelpad;
graftekens in de grond worden geplaatst zodat overhellen onmogelijk wordt. Er mag enkel gebruik
gemaakt worden van steunpunten en niet van horizontale funderingsplaten. Overtollige grond die
vrijkomt bij het plaatsen moet worden afgevoerd door de firma die het grafteken geplaatst heeft;

Artikel 48
Er mogen enkel werken worden verricht tijdens de openingsuren van de begraafplaatsen. Op zondagen en
wettelijke feestdagen en vanaf de laatste volledige werkweek van oktober tot en met 11 november is het
verboden, behoudens toestemming van de burgemeester of zijn gemachtigde, op de gemeentelijke
begraafplaatsen graftekens te plaatsen, bouw- en beplantings- of aanaardingswerk aan de graven uit te
voeren. Dit verbod geldt niet voor het plaatsen van planten, bloem- en sierstukken noch voor het poetsen
van de graven .

8.2 AFMETINGEN EN MATERIALEN

Artikel 49
GECONCEDEERDE EN NIET-GECONCEDEERDE COLUMBARIUMNIS


Materiaalkeuze afdekplaat: gepolijst Zweeds graniet (type ‘Jasberg’);



Afmetingen:
▫
Heindonk, Tisselt en Blaasveld: 34cm (H) x 30cm (B) x 2cm (D);
▫
Willebroek
Muren A, B en C: 40cm (H) x 33cm (B) x 2cm (D);
Muren D en E: 39cm (H) x 39cm (B) x 2cm (D).

Artikel 50
GECONCEDEERD EN NIET-GECONCEDEERD URNENVELD



Materiaalkeuze afdekplaat: gepolijst Zweeds graniet (type ‘Jasberg’);
Afmetingen: 54cm (H) x 54cm (B) x 4cm (D);

Artikel 51
NIET-GECONCEDEERDE GRONDEN
Een grafteken of zerk op een niet-geconcedeerd graf moet beantwoorden aan volgende voorschriften:




Enkel een verticale constructie;
Materiaalkeuze: duurzaam materiaal;
Afmetingen: max. 1,00 m (B) x 1,10 m (max. H).
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Artikel 52
GECONCEDEERDE GRONDEN
Een grafteken of zerk op een geconcedeerd graf moet beantwoorden aan volgende voorschriften:



Materiaalkeuze: duurzaam materiaal;
Afmetingen zijn afhankelijk van de plaats op de begraafplaats1.

Artikel 53
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om, indien het vereist is voor de aanleg en
inrichting van de begraafplaatsen, individueel afwijkingen aan de buitenafmetingen van grafmonumenten te
behandelen en toe te staan of op te leggen.
Artikel 54
GECONCEDEERDE KINDERGRAVEN
Een grafteken of zerk op een geconcedeerd kindergraf moet beantwoorden aan volgende
voorschriften:


Materiaalkeuze: duurzaam materiaal;



Afmetingen: 1,00m (L) x 0,63 m (B) x 0,80 m (max. H).

Artikel 55
Bij de hernieuwing van een concessie mogen de voorheen toegekende afmetingen van het grafmonument
gehandhaafd blijven.

8.3 NAAMPLAATJE HERDENKINGSZUIL

Artikel 56
NAAMPLAATJE HERDENKINGSZUIL
De nabestaanden kunnen een naamplaatje op de herdenkingszuil laten aanbrengen door de gemeentelijke
diensten. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via het daarvoor bestemde formulier, maximaal 2
maanden na de datum van overlijden. De kosten zijn ten laste van de aanvrager conform het geldende
tarief.
Het naamplaatje vermeldt volgende gegevens van de overledene:




voornaam (of roepnaam) en naam;
jaar van geboorte;
jaar van overlijden.

Het naamplaatje blijft eigendom van de gemeente en wordt na 10 jaar ambtshalve verwijderd.

1

Zie bijlage 1.
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9. BEPLANTINGEN, BLOEM- EN SIERSTUKKEN

Artikel 57
GRAFMONUMENTEN
a.

Beplantingen

Niet schadelijke of hinderlijke beplantingen met een maximum hoogte van 50 cm zijn geoorloofd in
de losse bodem van het graf. Deze mogen niet buiten de afmetingen van het graf overhellen of
uitgroeien, noch vóór het graf geplaatst worden.
b.

Sierstukken

Een graf kan worden versierd met sierstukken zoals bloempotten, kransen en beelden die geen
aanstoot geven, met een hoogte van maximaal 50 cm en een breedte die de afmetingen van het
graf niet overschrijdt.
De bloemen en planten die op de graven zijn aangebracht moeten steeds in goede staat zijn.
Verwelkte of afgestorven exemplaren worden opgeruimd door de gemeentelijke diensten. Stukken
die naar aanleiding van Allerheiligen worden geplaatst, worden uiterlijk op 1 december verwijderd.
c.

Afsluitingen en andere

Rond de graven mogen geen afsluitingen, omheiningen of andere constructies worden geplaatst.
Bij inbreuken worden niet-conforme elementen ambtshalve verwijderd. De kosten hiervan kunnen verhaald
worden op de overtreder. De verwijderde stukken worden eigendom van de gemeente.

Artikel 58
COLUMBARIUM – STROOIWEIDE
Het is niet toegestaan aan de columbariummuur, -nis of strooiweide permanente sierstukken of constructies
te bevestigen of neer te leggen, met uitzondering van foto’s en siervaasjes op de afdekplaten. Bloemstukken
en bloemenkransen kunnen naar aanleiding van een bijzetting of asverstrooiing aan de voet van het
columbarium of aan de rand van de strooiweide worden neergelegd, op de door de grafmaker aangeduide
locatie. Nadat de bloemen zijn afgestorven worden deze verwijderd door de gemeentelijke diensten.
Bij inbreuken worden niet-conforme elementen ambtshalve verwijderd. De kosten hiervan kunnen verhaald
worden op de overtreder. De verwijderde stukken worden eigendom van de gemeente.
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Artikel 59
URNENVELD
Het is enkel toegestaan om planten, bedekkingsmateriaal of andere voorwerpen te plaatsen binnen de
afmetingen van de afdekplaat. De maximale hoogte ervan bedraagt 50 cm.
Rond de urnengraven mogen geen afsluitingen, omheiningen of andere constructies worden geplaatst.
Bij inbreuken worden niet-conforme elementen ambtshalve verwijderd op kosten van de overtreder. De
verwijderde stukken worden eigendom van de gemeente.

Artikel 60
Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van de graven en de op de graven geplaatste
voorwerpen en draagt geen verantwoordelijkheid voor diefstal of beschadiging door derden.
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10. ONDERHOUD EN VERWAARLOZING VAN GRAVEN

Artikel 61
De graftekens, grafmonumenten, afdekplaten en hun omgeving moeten door de concessiehouder, zijn
nabestaanden of belanghebbenden voortdurend in perfecte staat van bewaring en onderhoud worden
gehouden.

Artikel 62
De concessiehouder, zijn nabestaanden of belanghebbenden moeten de graftekens, grafmonumenten of
afdekplaten die bouwvallig of vervallen zijn, laten wegnemen of herstellen.
Verwaarlozing kan worden vastgesteld als het graf doorlopend onverzorgd, vervallen, ingestort, bouwvallig
of overwoekerd is. De staat van verwaarlozing wordt in een akte vastgesteld door de burgemeester of zijn
gemachtigde en één jaar uitgehangen aan bij het graf. Bij het verstrijken van de termijn en bij nietherstelling wordt de concessie beëindigd door het college van burgemeester en schepenen.
In geval van dringende noodzakelijkheid kan de burgemeester ambtshalve verwaarloosde graftekens doen
wegnemen zonder verhaal of aanspraak op vergoeding. De dringende noodzaak zal worden vastgesteld in
een akte opgemaakt door de burgemeester die ter vrijwaring van de openbare veiligheid optreedt als hoofd
van de administratieve politie. De akte wordt gedurende zes maanden uitgehangen aan het graf en aan de
ingang van de begraafplaats.

20

11. FUNERAIR ERFGOED

Artikel 63
Het college van burgemeester en schepenen maakt autonoom een lijst op van graven met lokaal
historisch belang2.
Zodra de concessie van deze grafmonumenten beëindigd is, worden ze gedurende 50 jaar bewaard en
is het onderhoud ten laste van het gemeentebestuur. Deze termijn is verlengbaar.

2

De lijst met graven met lokaal historisch belang werd vastgelegd in het college van burgemeester en
schepenen van 28 februari 2013.
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12. ONTGRAVINGEN

Artikel 64
Ontgravingen zijn enkel mogelijk:





op bevel van de gerechtelijke overheid;
bij terugneming van het geconcedeerd perceel of de nis wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden;
bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats;
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 ernstige redenen.

Artikel 65
In geval van herbegraving moet vooraf een toelating tot herbegraving worden bekomen op een
gemeentelijke begraafplaats of een begraafplaats buiten de gemeente. Het stoffelijk overschot moet
onmiddellijk naar de nieuwe bestemming worden vervoerd en begraven, mits inachtneming van alle
voorschriften terzake.
In geval van crematie wordt de as behandeld overeenkomstig de artikelen 19 en 24 van het decreet op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004.

Artikel 66
Dag en uur van de ontgraving worden door de burgemeester bepaald. Tijdens de opgraving uit een
grondperceel wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd. De burgemeester kan bepalen
welke personen gerechtigd zijn de ontgraving bij te wonen.

Artikel 67
Van de ontgraving wordt door de politiediensten een verslag aan de burgemeester overgemaakt. Indien de
staat van de kist of de urn het vereist, moet deze worden vernieuwd en moet elke andere maatregel worden
genomen om de welvoeglijkheid of de openbare gezondheid te beschermen.
De ontgraving en de bijhorende werkzaamheden uit een grondperceel gebeuren door een externe firma,
aangesteld door en ten laste van de aanvrager. De ontgraving uit een urnengraf of columbarium gebeurt
door de gemeentelijke diensten volgens de geldende tarieven.

Artikel 68
Voor een ontgraving is het geldende belastingtarief van toepassing.
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13. SLUITING VAN EEN BEGRAAFPLAATS

Artikel 69
In geval van terugneming van een perceel wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden
kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben slechts recht op
het kosteloos bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een ander deel van de
begraafplaats, tot het einde van de concessietermijn. De eventuele kosten voor het overbrengen van
de stoffelijke overschotten en van de graftekens zijn ten laste van het gemeentebestuur.
In geval van sluiting en/of wijziging van de bestemming van de begraafplaats kunnen de
concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben slechts recht op het
bekomen van een perceel of nis van dezelfde afmetingen op een andere gemeentelijke begraafplaats,
tot het einde van de concessietermijn. De eventuele kosten voor het overbrengen van de stoffelijke
overschotten zijn ten laste van het gemeentebestuur. De kosten voor het overbrengen van de
graftekens en grafmonumenten zijn ten laste van diegenen die de overbrenging hebben aangevraagd.
Het recht op het kosteloos bekomen van een nieuw perceel of nis is afhankelijk van het indienen van
een aanvraag door enige belanghebbende, binnen een termijn van één jaar, volgend op de
bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing tot sluiting.
De oude begraafplaatsen worden in de staat gelaten waarin ze zich bevinden. Gedurende minstens 10
jaar mag er geen gebruik van gemaakt worden, behalve voor die vormen van lijkbezorging waarvoor
nog ruimte beschikbaar is.
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14. ORDEMAATREGELEN

Artikel 70
Op de begraafplaatsen is het verboden gelijk welke daad te stellen of een houding aan te nemen die de
welvoeglijkheid van de begraafplaats en het eerbied verschuldigd aan de overledenen stoort of kan storen.
Meer bijzonder is het verboden (niet limitatief):















schade te berokkenen aan grafmonumenten, omheiningen of andere gedenktekens die graven
sieren;
grafschriften of beelden te plaatsen die oneerbiedig of provocerend zijn;
gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen of een manifestatie op touw te zetten die de
welvoeglijkheid, de orde en de eerbied voor de doden stoort of kan storen;
te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen of zijn diensten aan te bieden tegen
betaling;
de strooiweide te betreden;
beplantingen of andere voorwerpen aan te brengen die het zicht op de identificatiegegevens op het
grafteken belemmeren;
afval achter te laten, tenzij in ter beschikking staande vuilnisbakken en/of containers. De
afvalbakken mogen niet gebruikt worden voor het deponeren van huishoudelijk afval en/of tuinafval;
reclamebriefjes, aanplakbiljetten, opschriften of aankondigingen te verspreiden of aan te brengen,
behoudens in gevallen bepaald bij het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16
januari 2004 of dit reglement;
honden of andere dieren mee te nemen, tenzij hulphonden voor visueel gehandicapten of andere
mindervaliden, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en
verdedigingshonden;
met voertuigen (inclusief fietsen) de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen
waartoe toelating wordt verleend door de burgemeester of zijn gemachtigde. Dit verbod is niet van
toepassing voor rijtuigen voor mindervaliden en dienstvoertuigen. Lijkwagens mogen zich enkel
begeven op de daartoe voorziene plaatsen;
voor motorisch aangedreven voertuigen en werktuigen om op de niet-verharde paden van de
begraafplaats te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe toelating wordt verleend door de
burgemeester of zijn gemachtigde.
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15. SLOTBEPALINGEN

Artikel 71
Dit reglement heft de artikelen 49 tot en met 102 (afdeling 10 en 11) van het gemeentelijke
politiereglement van 12 oktober 1993 op.
Artikel 72
Gevallen die niet in het huishoudelijk reglement worden beschreven worden beslecht door het
college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet door het decreet op de begraafplaatsen en
de lijkbezorging van 16 januari 2004 aan een andere overheid worden toegewezen en niet in strijd zijn
met het niet-discriminatieprincipe.
De gemeenteraad wordt op de eerstvolgende zitting op de hoogte gebracht van de genomen
beslissing.
Artikel 73
Onverminderd de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek kunnen overtredingen op dit
reglement overeenkomstig de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve
sancties gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van maximum €350.

Artikel 74
Dit reglement wordt bekendgemaakte via de gemeentelijke website en gaat in werking op de 5de dag
na de bekendmaking (mei 2017).
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