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Gemeentelijke begraafplaatsen 

gemeenteraad van 25 februari 2013 
 
 
Artikel 1 
De gemeente Boortmeerbeek beschikt over drie begraafplaatsen: 
- Boortmeerbeek (Rijmenamsebaan) – kadaster: Boortmeerbeek, 1ste afdeling, sectie A, 411y3, 411z3, 

411t3, 411d4 en 86ste (deel) 
- Hever (Guido Gezellestraat) – kadaster: Boortmeerbeek, 2de afdeling, sectie A, 486m, 486n 
- Hever (Schiplaken – Bieststraat) – kadaster: Boortmeerbeek, 2de afdeling, sectie B, 129p, 129r (deel) 
 
Artikel 2 
Voor de privé-begraafplaatsen gelden de artikelen 3 tot en met 12, 21 en 22, 50 tot en met 53 van dit 
reglement. 
 
I. Pleegvormen die de begravingen/crematies voorafgaan 
 
Artikel 3 
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 4 
Diegenen die voor de begraving instaan, regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de 
begraving. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan. 
 
Artikel 5 
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste na 24 uur na 
het overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie daarop volgend de 
begraving, de berging of de verstrooiing van de as, plaats.  Het gemeentebestuur beslist in elk geval over dag 
en uur van de begrafenis. 
 
De begraving, de bijzetting in een columbarium of de verstrooiing van de as heeft plaats binnen de 7 dagen 
volgend op de aangifte van overlijden of na het vrijgeven van het lichaam door de gerechtelijke instanties. 
 
Artikel 6 
Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe nodige doktersattest. 
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen. 
Een balseming of enig andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de 
Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden. 
 
Artikel 7 
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. 
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Artikel 8 
Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswanden, producten en procédés die de natuurlijke en normale 
ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden. 
De voorwaarden waaraan de kisten of andere lijkomhulsels moeten voldoen worden bepaald door de 
Vlaamse overheid bij besluit van 21 oktober 2005. 
 
Artikel 9 
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist of lijkwade na de kisting niet meer 
geopend worden. 
 
II. Lijkenvervoer 
 
** vervoer van niet-gecremeerde lijken: 
 
Artikel 10 
De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op een passende wijze vervoerd 
worden. 
 
Artikel 11 
Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of zijn gemachtigde: 
a) het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de lijken van de personen die er 

overleden of dood aangetroffen werden; 
b) het vervoer, naar een plaats op het grondgebied van de gemeente, van de lijken van personen die er 

niet zijn overleden of dood aangetroffen werden; 
 
In het in a) vermelde geval, wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van een document waaruit 
het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming. 
 
Artikel 12 
Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moeten 
vervoerd worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in: 
a) het Koninklijk Besluit van 8 maart 1937, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of 

Nederland 
b)  het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar een 

ander land dan vermeld onder a) en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft; 
c)  het Regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden naar een land, niet 

bedoeld in a) of b). 
 
** vervoer van gecremeerde lijken 
 
Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch dient te gebeuren volgens de regels van de welvoeglijkheid. 
 
III. Mortuarium 
 
Artikel 13 
De mortuaria dienen voor: 
1. het bewaren in afwachting van de begraving, van de gevonden lijken die nog dienen geïdentificeerd 

te worden; 
2. het ontvangen van het stoffelijk overschot van overleden personen die niet kunnen bewaard worden 

op de plaats van overlijden of hun woonplaats; 
3. het opnemen van lijken waarop ingevolge rechterlijke beslissing een lijkschouwing moet worden 

verricht; 
4. het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid; 
5. het bewaren van lijken waarvan de overbrenging is gevraagd door de familie, of bij ontstentenis door 

elke belanghebbende, na machtiging van het gemeentebestuur. 
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IV. Laatste wilsbeschikking 
 
Artikel 14 
§1. De manieren van lijkbezorging zijn: begraven, verstrooien of bewaren van de as na crematie, of de wijze 
en volgens de nadere regels bepaald door de Vlaamse regering. 
 
Elkeen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking 
overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente.  Die laatste wilsbeschikking kan 
handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming, het ritueel van de levensbeschouwing voor de 
uitvaartplechtigheid, evenals over de gemeente waar men begraven wil worden of de gemeente waar de as 
begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden. 
 
Indien het overlijden in een andere gemeente van het Vlaamse Gewest dan die van de hoofdverblijfplaats 
heeft plaatsgehad of wanneer de overledene de wens heeft uitgedrukt in een andere gemeente dan de 
gemeente van de hoofdverblijfplaats of van de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgehad, te worden 
begraven, bijgezet of uitgestrooid, moet de gemeente van de hoofdverblijfplaats zonder verwijl op aanvraag 
van de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgehad of van de gemeente waar de overledene wenst 
begraven, bijgezet of uitgestrooid te worden, informatie betreffende de in het tweede lid bedoelde laatste 
wilsbeschikking bezorgen. 
 
§2. Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt, worden 
na een zwangeschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd.  De 
Vlaamse regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot het begraven en cremeren van levenloos 
geboren kinderen. 
 
V. Begravingen 
 
Artikel 15 
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium en de 
asverstrooiing van: 
1. de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen; 
2. de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden 

aangetroffen, maar die in haar bevolkingsregister zijn ingeschreven; 
3. de personen, begunstigd van een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de bijzetting een 

gecondedeerde nis; 
4 uitzonderlijk en voor zover de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de gemeente, kan 

het college van burgemeester en schepenen toestemming geven tot begraving op een gemeentelijke 
begraafplaats. 

 
Artikel 16 
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, dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in het 
columbarium of een uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde. 

b) rijdt de lijkwagen de begraafplaats op 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 17 
De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan voor 
begraving in volle grond, grafkelders, kindergraven, alsook voor de bijzetting in de nissen van het 
columbarium.  
 
Op de doodskist of asurrn wordt een loden plaatje bevestigd met jaartal en volgnummer van de begraving. 
 
De begraving, bewaring in een columbarium of uitstrooiing van de as op de gemeentelijke of de 
intergemeentelijke begraafplaats met nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan, wordt opgetekend in een 
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register dat bijgehouden wordt door respectievelijk de gemeente of het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband op de begraafplaats waar ze plaatsgevonden heeft. Voor de uitstrooiing van de as 
beperkt de nauwkeurige aanduiding van de plaats zich tot de vermelding van de strooiweide.  
 
Het register wordt op het einde van elk jaar gesloten en vastgesteld door de burgemeester of zijn 
afgevaardigde en in de gemeentearchieven neergelegd. 
 
Artikel 18 
De afstand tussen de doodskisten of lijkwaden moet minstens 60 cm bedragen. 
 
Artikel 19 
Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt, worden na 
een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd.  
 
Het stoffelijk overschot van een levenloos geboren kind kan begraven worden op een apart perceel (of op 
het perceel waar kinderen van + 26 maanden liggen of op een gewoon perceel). 
De asurn kan begraven worden of bijgezet worden in een columbarium. De as kan eveneens op het daartoe 
bestemd perceel of op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid worden, 
dan wel bewaard of uitgestrooid worden op een andere plaats dan de begraafplaats op verzoek van 
familieleden of voogd. 
 
Individuele aanduidingen zijn toegelaten. 
 
VI. Crematie – columbarium – asverstrooiing 
 
Artikel 20 
De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging. 
 
Artikel 21 
Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar 
het overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden in het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad.   
Een verlof tot crematie is vereist van de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar 
zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt, indien het overlijden in 
het buitenland heeft plaatsgehad. 
Voor de crematie van een persoon die overleden is in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Waalse 
Gewest wordt met de toestemming tot crematie gelijkgesteld de toelating die daartoe wordt verleend door 
de overheid die in dat gewest bevoegd is voor het verlenen van een toestemming tot crematie.  
 
Artikel 22 
Asbestemmingen: 
- begraving van de asurn op de begraafplaats.  

De oppervlakte van de kuilen en de ruimte tussen de kuilen wordt bepaald door de gemeenteraad of 
door het bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband; 

- bijzetting van de asurn in het columbarium van de begraafplaats.  
De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 
bepaalt de vorm en het materiaal van het columbarium; 

- uitstrooiing van de as op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats.  
Dit gebeurt door middel van een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde of de 
aangestelde van het intergemeentelijke samenwerkingsverband mag worden bediend; 

- uitstrooiing van de as op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee, zoals 
geregeld door het koninklijk besluit van 25 juli 1990, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 
augustus 1999; 

 
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan deze schriftelijke bepaling, op 
gezamenlijk schriftelijk verzoek, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk 
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gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige 
gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken: 
 
- worden uitgestrooid op een andere plaats dan de begraafplaats.  

De as mag niet worden uitgestrooid op het openbaar domein. Tot het openbaar domein behoren 
onder meer de bevaarbare stromen en rivieren, de wegen en de stranden. Indien het een terrein 
betreft dat niet in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, 
schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein vereist; 

- worden  begraven  op een andere plaats dan de begraafplaats.  
Deze begraving mag niet gebeuren op het openbaar domein. Indien het een terrein betreft dat niet 
in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke 
toestemming van de eigenaar van het terrein vereist; 

- in een urne ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden om te worden bewaard op een 
andere plaats dan de begraafplaats.  
Indien er een einde komt aan de bewaring van de as wordt de as door toedoen van de nabestaande 
die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een 
begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel 
op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid te worden. 

 
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen. 
 
De Vlaamse regering kan nadere voorwaarden bepalen waaraan de in het vierde lid bedoelde bewaringen, 
begravingen of uitstrooiingen moeten voldoen. 
 
Echtgenoten of bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad, kunnen op eenvoudig verzoek en als 
er geen geschreven wilsbeschikking hierover van de overledene bestaat, een gedeelte van de as van het 
gecremeerde lijk meenemen.  De hoeveelheid as die kan meegegeven worden is klein en van symbolische 
aard.  
 
De as van de overledene wordt met respect en eerbied behandeld en kan geen voorwerp uitmaken van een 
commerciële activiteit, met uitzondering van die activiteiten die verband houden met het uitstrooien en 
begraven van de as of met het overbrengen ervan naar de plaats waar de as bewaard zal worden. 
 
Artikel 23 
Onverminderd de naleving van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, overeenkomstig 
artikel 15 van het decreet, kan een asurn, op vraag van de nabestaanden en mits schriftelijke toestemming 
van de burgemeester,  opgegraven worden om te worden verstrooid of om te worden bijgezet in een 
concessie dan wel elders te worden bewaard. 
 
De gemeenteraad bepaalt de kostprijs voor het verwijderen van de asurne uit een graf of een columbarium. 
De kostprijs is gelijk aan de contantbelasting die geheven wordt voor een ontgraving. 
 
Twee jaar na de verwijdering van de asurn, vervalt evenwel de concessie zonder dat die aanleiding kan geven 
tot de terugbetaling van de betaalde concessieprijs.  
 
Artikel 24 
Zowel op de strooiweide als aan het columbarium, wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van 
gedenkenisvoorwerpen. 
 
Artikel 25 
Het bijzetten van de urn op de plaats van de geconcedeerde gronden of in een geconcedeerde nis in het 
columbarium is onderworpen aan het gemeentelijk reglement betreffende het toekennen van concessies op 
de begraafplaatsen. 
 
Artikel 26 
De urn met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van het 
columbarium. 
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De maximum afmetingen van de urn zijn de volgende: 40 cm (lengte) x 40 cm (breedte) x 45 cm (hoogte). 
 
Nadat de asurn in de nis is geplaatst wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de gemeente 
afgesloten. 
 
Op de afdekplaat kan de familie een naamplaat laten bevestigen door het gemeentebestuur. 
Deze naamplaat moet voldoen aan de volgende voorschriften: 
- vermelding van: naam, voornaam, geboortejaar en jaar van overlijden van de overledene 
- afmeting: 10 cm x 6,5 cm 
 
VII. Opgravingen 
 
Artikel 27 
Behoudens de opgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen opgraving worden verricht 
dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester. 
 
Artikel 28 
Het verlenen tot toestemming tot opgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen.  
 
Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet zowel de burgemeester van de 
gemeente waar de overledene begraven werd, als de burgemeester van de gemeente waar hij wordt 
herbegraven, toestemming verlenen voor het opgraven van het stoffelijk overschot. 
 
Artikel 29 
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 beschikkingen 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 lichten van de kist uit het graf en 

het vullen van de kuil geschieden door de zorgen van de gemeente; 
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 30 
Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op maandagen en zaterdagen 
geen opgravingen verricht.  
 
Tijdens de opgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd. 
 
Er moet tot een opgraving worden overgegaan in aanwezigheid van de grafmaker, een lid of een 
afgevaardigde van de familie 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. 
 
Artikel 31 
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. 
 
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. 
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VIII. Graftekens, bouw- en beplantingswerken – onderhoud van de graven 
 
Artikel 32 
Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht 
op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht 
van de concessiehouder. 
 
Artikel 33 
Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun 
opschriften of aard van de materialen, de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats 
kunnen verstoren. 
 
De graftekens en andere gedenktekens mogen volgende maximumafmetingen niet overschrijden:  
- Gewone graven: 1,80 m (lengte) x 0,80 m (breedte) x 1,30 m (hoogte) 
- Kindergraven: 1,50 m (lengte) x 1,00 m (breedte) x 1,30 m (hoogte) 
- Graf voor urnen: 0,60 m (lengte) x 0,60 m (breedte) x 0,60 m (hoogte) 
- Grafkelders: 2,00 m (lengte) x 1,00 m (breedte) x 1,30 m (hoogte) 
- Urnekelder: maximum: 0,60 m (lengte) x 0,60 m (breedte) x 0,60 m (hoogte) 
 
Artikel 34 
De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet 
belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven. 
 
Artikel 35 
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 worden 
achtergelaten. 
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 het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder. 
 
Artikel 36 
Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn. 
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit breekbaar 
glas. 
 
Artikel 37 
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Kniel- en bidbanken zijn niet 
toegelaten. 
 
Artikel 38 
De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden worden. 
Wanneer ze afgestorven zijn moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de opruiming en het 
verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 39 
1. De scheefstaande en omgevallen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor 

Allerheiligen door toedoen van de familieleden terug recht gezet of verwijderd worden 
2. De aangevoerde grafsteen of –tekens, die drie werkdagen vóór Allerheiligen bij de sluiting van de 

begraafplaats niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags 
nadien vóór 10u ’s morgens verwijderd zijn, zo niet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen 
op risico en ten laste van de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen 
van de gemeente. 
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Artikel 40 
De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Wanneer een graf 
doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte 
van verwaarlozing opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde. 
 
Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken 
van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot 
afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende familie. Daarenboven 
kan de gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband een einde 
stellen aan het recht op concessie. De gemeenteraad draagt die bevoegdheid op aan het college van 
burgemeester en schepenen.   
 
Artikel 41 
De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang worden 
onderhouden door de gemeente overeenkomstig de voorschriften van artikel 26 § 2 van het decreet.   
 
Artikel 42 
Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor: 
- het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urn; 
- het uitstrooien van de as; 
- het plaatsen van de kist of de urn in de kuil, de grafkelder of het columbarium; 
- het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil; 
- het openen en sluiten van bestaande grafkelders; 
- het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium. 
 
IX. Erepark 
 
Artikel 43 
Op de gemeentelijke begraafplaats wordt een strook grond voorbehouden aan de overleden oudstrijders, 
weerstanders en politieke gevangenen van beide wereldoorlogen.  Hun begraving op dat perceel grond is 
geenszins verplicht. 
 
Artikel 44 
De aanvragen om begraven te worden in het erepark dienen ingediend door de bloed-, aanverwanten of 
gevolmachtigde.  De identiteit van de overledene wordt in de aanvraag vermeld.  Hierbij moet eveneens een 
getuigschrift worden gevoegd waaruit blijkt dat overledene behoort tot één van de categorieën 
rechthebbenden, zoals vermeld in artikel 43. 
 
Artikel 45 
Zij worden per rijen van twee hoofd aan hoofd begraven, teneinde een dubbel gebruik van de eenvormige 
grafzerk toe te laten. 
 
Artikel 46 
De grafzerken van al wie op het erepark wordt begraven, zullen sober en eenvormig zijn overeenkomstig een 
model dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld.  Op het graf zelf mag desgevallend een foto van de 
overledene worden gezet.   
 
Artikel 47 
Bij niet-naleving van de hierboven genoemde beschikkingen zal er ambtshalve en op de kosten van de 
nabestaanden in worden voorzien. 
 
Artikel 48 
De kosten van de grafzerk, het plaatje met de driekleur dat er op komt alsmede het plaatje voor het 
memoriaal zijn ten laste van de nabestaanden. 
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X. Politie 
 
Artikel 49 
De gemeentelijke begraafplaats is voor het publiek toegankelijk: 
a) van 1 maart tot 30 september: van 8 u tot 20 u 
b) van 1 oktober tot 28 februari: van 8 u tot 17 u 

behoudens afwijking door de burgemeester vastgesteld. 
 
De gemeentelijke begraafplaats is voor begravingen en asverstrooiingen toegankelijk: 
van maandag tot en met zaterdag: van 8 u tot 17 u 
behoudens afwijking door de burgemeester vastgesteld. 
 
De gemeentelijke begraafplaats is voor werkzaamheden toegankelijk: 
a) van 1 maart tot 30 september: van 8 u tot 20 u 
b) van 1 oktober tot 28 februari: van 8 u tot 17 u 

behoudens afwijking door de burgemeester vastgesteld. 
 
Artikel 50 
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. 
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen welke op 
de begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, erop aangebrachte 
gedenktekens, beplantingen, etc. 
 
Artikel 51 
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) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij decreet van 16 

januari 2004 of deze politieverordening; 
b) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden. 
 
Artikel 52 
Het is verboden: 
a) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of op welke 

wijze dan ook te beschadigen; 
b) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen; 
c) binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen, tenzij 

op de daartoe bestemde plaatsen; 
d) op de begraafplaats of de aanhorigheden zich te gedragen op een wijze die niet overeenstemt met 

de ernst en de stilte der plaats en met de eerbied verschuldigd aan de doden; 
e) met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen om welke 

toelating wordt verleend door de burgemeester; 
f) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten of 

andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen 
met waak-, speur- en verdedigingshonden; 

g) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden 
verschuldigde eerbied verstoren. 

 
XI. Strafbepalingen 
 
Artikel 53 
Onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het strafwetboek, en voor zover 
hogere wetgeving geen straffen voorziet worden de inbreuken op de bepalingen van deze verordening 
bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen evenals met een boete van één tot vijfentwintig 
euro ofwel met één van deze straffen alleen. 
 
 



Gemeentelijke begraafplaatsen - goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 
 

XII. Slotbepalingen 
 
Artikel 54 
Deze verordening wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging. 
 
Artikel 55 
Dit reglement vervangt het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen, goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 24 september 2012. 
 
Artikel 56 
Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de nieuwe 
gemeentewet en de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. 
 
Artikel 57 
Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-
Brabant en de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan deze van de Politierechtbank. 
 


