UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE
GEMEENTERAAD
Zitting van 22 december 2015

Aanwezig:

Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter
Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert, Abrahams
Gui - schepenen
Aerts Jos, Scheepers Ingrid, Schiepers Kristof, Thierie Rita, Houbey Gert,
Maleux Anne, Moyaers Geert, Bronckart Manu, Pollenus Cedric, Vanmolle
Pascal, Boonen Marlies, Joris Dimitri, Guilliams Erwin - raadsleden
Houbey Marcel - secretaris

Afwezig:

013

Politiereglement op de begraafplaatsen

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en 64;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wetten van 4 juli
1973, 10 januari 1980, 28 december 1989, 20 september 1998 en 8 februari 2001;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het decreet
van 10 november 2005, 18 april 2008, 9 december 2011, 22 februari 2013 en 28 maart 2014;
Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 16
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de begraafplaatsen van 22 december 2015;
Gelet op het retributiereglement van de begraafplaatsen van 22 december 2015;
Overwegende dat de gemeenteraad benevens de bepalingen vervat in het huishoudelijk reglement en het
retributiereglement op de begraafplaatsen alles dient te regelen wat betrekking heeft op de aangifte van het
overlijden, de lijkbezorging, de ontgravingen, de afmetingen en het onderhoud van de graftekens en de
ordemaatregelen;
Herzien ons besluit van 30/01/2001.
Na beraadslaging, met 14 ja- en 5 neen-stemmen;

BESLUIT
Artikel 1.- hiernavolgend politiereglement op de begraafplaatsen goed te keuren:

Politiereglement op de begraafplaatsen.
Hoofdstuk 1 : Algemeenheden
Artikel 1.1.
Elk overlijden in de gemeente moet zo vlug mogelijk aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand. Dit geldt eveneens ingeval 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 1.2
Diegene die voor de begraving instaat regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de
begrafenis. Bij ontstentenis daaraan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.

Artikel 1.3
Het gemeentebestuur beslist over de datum en het uur van de begraving. Behoudens in speciale gevallen, op
advies van de behandelende geneesheer, zal de begrafenis ten vroegste plaatshebben 24 uren na de aanvraag.
Artikel 1.4.
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.

Hoofdstuk 2 : Lijkbezorging
Artikel 2.1
Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen onder toezicht van het gemeentebestuur.
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 2.2.
De lijkkisten dienen in volle grond begraven te worden op een diepte van tenminste 1,20 m.
In de bestaande grafkelders dient een bijzetting te gebeuren op een diepte van tenminste 0,60 m.
Behoudens in geval van bijzetting in een grafkelder waar een hermetisch omhulsel verplicht is gedurende
de periode van de bijzetting, is het verboden gebruik te maken van lijkkisten, foedralen, lijkwaden en
producten die de natuurlijke en normale ontbindingen van de stoffelijke overschotten verhinderen.
Artikel 2.3.
De asurnen dienen begraven te worden in volle grond op een diepte van tenminste 0,60 m of te worden bijgezet
in een columbarium of urnenkelder.
Artikel 2.4.
Asverstrooiingen gebeuren op een hiertoe voorbehouden strooiweide door een gemeentelijke aangestelde.
Hoofdstuk 3 : Ontgravingen.
Artikel 3.1.
Ontgravingen zijn enkel mogelijk:
a. op bevel van de gerechtelijke overheid;
b. bij terugneming van het geconcedeerd perceel of de nis wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden;
c. bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats;
d. bij wijziging van een niet-geconcedeerde begraving naar een concessie en mits voorafgaande
machtiging van de burgemeester;
e. bij toepassing van artikel 24 en 24bis van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals tot op
heden gewijzigd en mits voorafgaande machtiging van de burgemeester;
f. op verzoek van de overlevende echtgeno(o)te of samenwonende partner en de bloedverwanten 1e graad en
mits voorafgaande machtiging van de burgemeester. Het verlenen van toestemming tot opgraving door de
burgemeester kan enkel om ernstige redenen.
Ingeval 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.
De kosten voor ontgraving worden geregeld in het retributiereglement.
Ingeval van crematie, wordt de as behandeld overeenkomstig artikel 19 en 24 van het decreet op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging dd. 16.01.2004, zoals tot op heden gewijzigd.

Artikel 3.2.
Dag en uur van de ontgraving worden door de burgemeester bepaald. De begraafplaats dient op dat tijdstip
voor het publiek gesloten te worden.
De kosten van de ontgraving worden voor het uitvoeren van de werken betaald, overeenkomstig het
tariefreglement.
Artikel 3.3.
Indien de staat van de kist of de urne het vereist, schrijft de burgemeester of zijn gemachtigde voor dat ze
vernieuwd wordt of dat elke andere maatregel genomen wordt die van aard is de welvoeglijkheid of de
openbare gezondheid te beschermen.
Indien de asurne, naar aanleiding van de toepassing van artikel 24 en 24bis van het decreet op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging, beschadigd is, moet deze vervangen worden.
Indien wordt vastgesteld dat kledingsstukken 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.
De kosten ter zake zijn ten laste van de aanvrager van de ontgraving.
Tijdens een eventueel transport van de onverteerde resten wordt gebruikgemaakt van een al dan niet
herbruikbare lucht- en vloeistofdichte kist.

Hoofdstuk 4 : Graftekens, onderhouds- en beplantingswerken.
Artikel 4.1.
Op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt de plaatsing, de wegneming of de verbouwing van graftekens en
de uitvoering van beplantingen conform de voorwaarden opgenomen in de gemeentelijke reglementering en dit
binnen de uren en termijnen die opgelegd worden.
Artikel 4.2.
Op zondagen en wettelijke feestdagen mogen geen werken worden uitgevoerd.
Voor de plaatsing van een grafmonument is steeds een melding nodig.
Alle werken die, als voorbereiding, elders mogelijk zijn, mogen niet op de begraafplaats gebeuren. De
materialen moeten derhalve zoveel als mogelijk geprefabriceerd ter plaatse worden gebracht om de werken om
de begraafplaats tot het volstrekt minimum te beperken.
De werken moeten binnen de kortst mogelijke termijn worden voltooid. Zo de werken niet werden beëindigd
op sluitingsuur, dan dienen materieel en voertuigen van de begraafplaats worden verwijderd.
Artikel 4.3.
Op zondagen en wettelijke feestdagen en vanaf 25 oktober tot en met 2 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.
Artikel 4.4.
De graftekens en de aanplantingen moeten voldoen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement
betreffende de begraafplaatsen. Op geconcedeerde percelen moet gedurende de hele duur van de concessie een
grafteken behouden blijven.
De opschriften en de grafschriften moeten steeds leesbaar zijn, en zullen van die aard zijn om de
welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied te vrijwaren.
Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van de gemeentelijke reglementering dienen terug
verwijderd te worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst werden. De betrokkene(n), indien gekend,
zullen hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld. Wanneer geen opdrachtgevers bekend zijn zal een
bericht gedurende 6 maanden worden uitgehangen aan het grafteken en aan de ingang van de begraafplaats. Bij

gebrek aan herstel binnen een periode van 6 maanden na de ingebrekestelling of na de aanplakking van het
bericht zal de verwijdering door het gemeentebestuur gebeuren, en zullen de kosten ten laste gelegd worden van
de bekende opdrachtgever(s).
Artikel 4.5.
Het onderhoud van de percelen en alles wat zich erop bevindt op de gemeentelijke begraafplaatsen rust op de
belanghebbenden.
Verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester. Die akte blijft een jaar bij het graf en aan de
ingang van de begraafplaats aangeplakt.
Na het verstrijken van deze termijn en bij niet herstelling worden de concessies beëindigd door het college van
burgemeester en schepenen. Van ambtswege wordt overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de
materialen.
Ingeval van dringende noodzakelijkheid kan de burgemeester ambtshalve verwaarloosde gedenktekens doen
wegnemen zonder verhaal of aanspraak op vergoeding. De dringende noodzaak zal worden vastgesteld in een
akte, opgemaakt door de burgemeester, die wordt aangeplakt aan het graf en aan de ingang van de
begraafplaats, en zal verstuurd worden aan de concessiehouder of zijn of haar gekende nabestaande of
belanghebbende.
Artikel 4.6.
Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.
Artikel 4.7.
Rond de grafmonumenten en in het gangpad mag geen vaste beplanting geplaatst worden.

Hoofdstuk 5 : Ordemaatregelen.
Artikel 5.1.
De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek :
van 01 april t/m 30 september : van 07.00 uur tot 22.00 uur.
van 01 oktober t/m 31 maart : van 08.00 uur tot 20.00 uur.
Voor dienstnoodwendigheden kunnen de begraafplaatsen, tijdens deze openingsuren, op bevel van de
burgemeester tijdelijk voor het publiek gesloten worden.
De begraafplaatsen mogen enkel betreden worden door voetgangers, vervoermiddelen van gehandicapte
personen, lijkwagens ter gelegenheid van begrafenissen, en andere voertuigen die mits machtiging van de
burgemeester of zijn aangestelde. Huisdieren aan de leiband.
Artikel 5.2.
Op de begraafplaatsen is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestatie op
touw te zetten die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied voor de doden stoort of kan storen.
Artikel 5.3.
Op de begraafplaatsen is het aanbrengen van elke aanplakking, reclame, opschriften en voorwerpen die niet
voorzien zijn in de wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging verboden.
Artikel 5.4.
Het is verboden op de begraafplaatsen te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen of zijn
diensten aan te bieden tegen betaling.
Artikel 5.5.
Het is verboden papier, verpakkingsmiddelen en soortgelijk of ander afval op de begraafplaatsen achter te laten,
behoudens in de ter beschikking staande containers.

Artikel 5.6
De gevonden voorwerpen op de begraafplaats moeten aan de kerkhofbewaarder of zijn plaatsvervanger worden
afgegeven.
Artikel 5.7
De wegen op de gemeentelijke begraafplaatsen moeten steeds vrij gehouden worden. De doorgang van een
lijkstoet mag niet verhinderd worden.

Artikel 2.- Dit politiereglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen vervangt alle vorige
reglementeringen en beslissingen en treedt in werking op 1 januari 2016.
Artikel 3.- Dit politiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 4.- Afschrift van dit reglement wordt gestuurd naar de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg,
de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en deze van de Politierechtbank en de korpschef van de
politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
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