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Vaststellen gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op het artikel 135, §2;
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42, 43 en 64;
Gelet op de artikelen 15 bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het
decreet van 10 november 2005 en het decreet van 18 april 2008;
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 besluit van de Gemeenteraad van 19 juni 2008 houdende de goedkeuring van het
algemeen zonaal politiereglement waarbij het begraafplaatsenreglement werd toegevoegd als bijlage
bij artikel 151;
Overwegende de noodzaak om het reglement op de begraafplaatsen te laten aansluiten op de
nieuwe visie op begraafplaatsen;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Art. 01 – Het begraafplaatsenreglement wordt als volgt vastgesteld:
I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsomschrijving
In dit reglement wordt verstaan onder:

1. begraafplaats:
- begraafplaats De Warande (aan de Albrecht Rodenbachlaan in Oostkamp)
- begraafplaats Hertsberge (aan de Lodistraat)
- begraafplaats Waardamme (aan de Beekstraat)
- oude begraafplaats Waardamme (aan de kerk van Waardamme)
- begraafplaats Ruddervoorde (aan het Sint-Elooisplein)
- begraafplaats Baliebrugge (aan de Vrijgeweidestraat)
2. lijk
Het niet-gecremeerde lichaam van een overledene.
3. stoffelijk overschot / stoffelijke resten:
Het lijk of de asresten van een overledene.
4. graf:
De laatste rustplaats voor het stoffelijk overschot van een overledene.
5. begraven / begraving:
De begraving van een eerste lijk of asurn.
6. plaatsen / plaatsing:
De plaatsing van een eerste asurn in een columbariumelement.
7. bijzetten / bijzetting:
De begraving of plaatsing van een tweede (of volgende) lijk of asurn.
8. uitstrooien / uitstrooiing van de as
Het uitstrooien van de as op de strooiweide van de begraafplaats door de grafdelver-opzichter.
9. strooiweide:
Het perceel op de begraafplaatsen dat gebruikt wordt voor de uitstrooiing van de as.
10. asurn:
Een voorwerp tot berging van de as van een overledene.
11. concessie:
Een vergunning voor het begraven van één of meer lichamen (of asurnen) of het plaatsen van één of
meer asurnen van personen die een afzonderlijk graf wensen voor zichzelf, hun echtgeno(o)t(e), bloeden aanverwanten of een derde en zijn familie.
12. lijkbezorging:
De lijkbezorging geschiedt:
- door begraving of bijzetting van het lijk
- of door crematie gevolgd door begraving, plaatsing of bijzetting van de asurn
- of door crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de begraafplaats of op zee
- of door crematie gevolgd door het meenemen van de asurn door de nabestaanden
13. begrafenis:
De lijkbezorging op de begraafplaats.
14. grafkelder:
Een betonnen en/of uit kunststof opgetrokken graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of
rechtspersoon een concessie is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken en
asurnen.

15. urnenkelder:
Een betonnen en/of uit kunststof opgetrokken graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of
rechtspersoon een concessie is verleend tot het doen begraven en begraven houden van asurnen.
16. columbariumelement:
Een nis, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon een concessie is verleend tot het doen
plaatsen en geplaatst houden van asurnen.
17. zandgraf:
Een graf in de volle grond:
- met concessie: waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon een concessie is verleend tot
het doen begraven en begraven houden van lijken en asurnen
- of zonder concessie: waarin aan iedereen gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en
begraven houden van maximum één lijk
18. urnenzandgraf:
Een graf in de volle grond:
- met concessie: waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon een concessie is verleend tot
het doen begraven en begraven houden van asurnen
- of zonder concessie: waarin aan iedereen gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en
begraven houden van maximum één asurn
19. kindergraf:
Een graf in de volle grond bestemd voor het doen begraven en begraven houden van het stoffelijk
overschot van één levenloos geboren kind of van één kind jonger dan 12 jaar.
20. boventallige bijzetting:
De bijzetting van een asurn in een grafkelder of zandgraf naast een reeds begraven of bijgezet lijk.
21. grafbedekking:
Het gedenkteken en/of de grafbeplanting op een graf.
22. ontgraving:
Het uit een graf halen van het stoffelijk overschot met de bedoeling het te cremeren, te herbegraven,
te verstrooien of te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats.
23. het College van Burgemeester en Schepenen:
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Oostkamp.
24. hernieuwing:
De termijn van een concessie verlengen door opnieuw een concessie te betalen, op het einde van de
termijn van de lopende concessie of n.a.v. een bijzetting.
25. grafkapel:
Het bedehuisje boven op een grote grafkelder.
26. opruiming:
Het wegnemen van de graftekens.
27. ontruiming:
Het wegnemen van de graftekens en de stoffelijke resten.
28. grafdelver-opzichter:
De ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of diegene die hem
vervangt.

Artikel 2. Bestemming van de begraafplaatsen
1. De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven, plaatsen en bijzetten van stoffelijke
overschotten en het uitstrooien van as.
2. De begraafplaatsen zijn bestemd voor de lijkbezorging van:
- personen die begunstigde zijn van een recht op begraving of plaatsing in een geconcedeerd graf op
de gemeentelijke begraafplaatsen
- personen die in de gemeente zijn overleden of die er dood zijn aangetroffen
- personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen of wachtregister
- personen die buiten het grondgebied van de gemeente zijn overleden maar die in het bevolkings-,
vreemdelingen of wachtregister zijn ingeschreven
- personen die effectief in de gemeente wonen of hebben gewoond maar van inschrijving zijn
vrijgesteld krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten (deze personen worden
gelijkgesteld aan degene die in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister zijn ingeschreven)
- foetussen vanaf 6 maanden (of vanaf 12 weken op uitdrukkelijk verzoek van de ouders)
Artikel 3. Concessies
1. Er worden concessies verleend:
- voor de begraving of bijzetting in een grafkelder of in een zandgraf
- voor de begraving of bijzetting in een urnenkelder of in een urnenzandgraf
- voor de plaatsing of bijzetting in een columbariumelement
2. Een concessie is een vergunning voor het begraven van één of meer lichamen (of asurnen) of het
plaatsen van één of meer asurnen van personen in de door de gemeente ter beschikking gestelde
infrastructuur. Een concessie houdt geen verhuring noch een verkoop in door de gemeentelijke
overheid. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming gegeven worden dan dewelke
waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn onoverdraagbaar.
3. De aanvraag voor een concessie moet gedaan worden op een daartoe bestemd formulier en de
aard (grafkelder, zandgraf, urnenzandgraf, columbariumelement of urnenkelder), de grootte (aantal
personen) en de duur aanduiden van de verlangde concessie. De aanvraag moet eveneens
vermelden voor welke personen de concessie bestemd is en wie de concessiehouder is.
4. Wijzigingen kunnen enkel gebeuren door de concessiehouder zelf.
5. Eénzelfde concessie kan dienen voor de concessieaanvrager, zijn echtgeno(o)t(e), zijn bloed- en
aanverwanten, evenals voor diegenen, aangewezen door de concessiehouder, en die daartoe hun wil
tot samenbegraving bij de gemeentelijke overheid te kennen hebben gegeven. Personen die op het
ogenblik van het overlijden een feitelijk gezin vormen, kunnen eveneens in eenzelfde concessie
begraven worden.
Artikel 4. Register en toewijzing van graven
1. De toewijzing van grafkelders, zandgraven, urnenkelders, columbariumelementen en
urnenzandgraven wordt volgens plan in chronologische volgorde per type uitgevoerd. Dat plan wijst de
percelen aan voor de verschillende types graven, kelders en columbariumelementen.
2. De gemeente houdt een register bij waarin volgende gegevens zijn opgetekend: de datum van
begraving, plaatsing, bijzetting of de uitstrooiing, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats
ervan.
3. Op de kist of asurn wordt een plaatje bevestigd met het volgnummer van de begraving, plaatsing of
bijzetting.
4. Het is enkel mogelijk om een concessie te nemen zonder meteen effectief te begraven, als de
chronologische volgorde gerespecteerd wordt.

Artikel 5. Beheer
Uitsluitend de grafdelver-opzichter is ertoe bevoegd:
- een volgnummer aan te brengen op de kist of de asurn
- de as uit te strooien
- de kist of de asurn in het (urnen)zandgraf, de grafkelder, de urnenkelder of het columbariumelement
te plaatsen
- een graf te delven voor begravingen of bijzettingen in (urnen)zandgraven en de kuil te vullen
- bestaande grafkelders en urnenkelders te openen en te sluiten
- het columbariumelement te openen, de asurn te plaatsen en het columbariumelement af te sluiten
II. Geconcedeerde graven
Artikel 6. Geconcedeerde lijkbezorging
1. De concessies worden verleend voor 25 jaar.
2. De concessies worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen onder de
voorwaarden die vastgesteld zijn in het gemeentelijk begraafplaatsenreglement en het tariefreglement
geldend op het ogenblik van de concessieaanvraag of de aanvraag tot hernieuwing.
3. De duur van de concessie neemt een aanvang op de eerstvolgende 1e oktober na de datum van
het overlijden.
4. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een concessie voor een zandgraf of een grafkelder gaan de
aanvragers de verbintenis aan om binnen de zes maanden na de begrafenis op de aangeduide plaats
een grafteken te plaatsen.
5. Een concessie kan enkel hernieuwd worden na het verstrijken van de termijn of n.a.v. een bijzetting.
Artikel 7. Hernieuwing van de concessie
1. De duur van de hernieuwing van een concessie bedraagt 10 of 25 jaar.
2. Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de burgemeester een akte op waarbij
eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing moet gedaan worden. Een afschrift van
deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.
3. Indien de belanghebbenden gekend zijn zal hen dit ook schriftelijk worden meegedeeld.
4. Een aanvraag tot hernieuwing van de concessie kan niet ingediend worden na het verstrijken van de
oorspronkelijke termijn van de concessie of de termijn van de hernieuwing. Is er geen aanvraag
ingediend tot hernieuwing van de concessie voor het verstrijken ervan dan kan geen nieuwe bijzetting
toegelaten worden.
5. De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen
onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in het gemeentelijk begraafplaatsenreglement en het
tariefreglement geldend op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.
6. Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een
aanvraag tot hernieuwing doen.
7. Eeuwigdurende concessies zijn omgezet in 50-jarige concessies die blijven bestaan, voor zover ze
telkens na 50 jaar tijdig hernieuwd worden.
Artikel 8. Hernieuwing van de concessie n.a.v. een bijzetting
1. Naar aanleiding van een bijzetting is het mogelijk de concessie te verlengen voor eenzelfde termijn
als de termijn van de oorspronkelijke concessie.

2. Voor de proportionele berekening van de prijs voor een hernieuwing van de concessie n.a.v. een
bijzetting wordt volgende formule toegepast:
Aantal verstreken jaren van de concessietermijn
----------------------------------------------------------------------------------Totaal aantal jaren van de nieuwe concessie

x verschuldigde bedrag dat bij de
totale termijn van de concessie hoort

Artikel 9. Beëindiging van de concessie
1. Binnen de 90 dagen na het verstrijken van de concessie hebben de concessiehouders het recht om
de grafmonumenten en –gedenkstenen op eigen kosten weg te halen. Indien ze dit niet doen, wordt
de aanwezige grafbedekking eigendom van de gemeente.
2. De stoffelijke resten blijven in het graf rusten tot de definitieve ontruiming van de begraafplaats of
van een gedeelte ervan.
3. Als een concessie van een grafkelder of zandgraf om welke reden dan ook een einde neemt,
worden de stoffelijke resten opgegraven en bijeengebracht in een verzamelgraf.
4. Als een concessie van een urnenkelder, urnenzandgraf of columbariumelement om welke reden ook
een einde neemt, wordt de as begraven of uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.
5. In alle gevallen wordt rekening gehouden met de naleving van de laatste wilsbeschikkingen.
6. Voortijdige beëindiging van de concessie is mogelijk:
- mits vrijwillige afstand en een ondertekende verklaring door de concessiehouder of één van de
nabestaanden. Een akte van bekendmaking van de voortijdige beëindiging van de concessie wordt
door de burgemeester opgemaakt. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang aan het graf
uitgehangen
- mits de wettelijke grafrust van 10 jaar gerespecteerd wordt
- maar kan niet leiden tot enige terugbetaling
Artikel 10. Verwaarlozing
1. De burgemeester stelt de verwaarlozing van een graf vast in een akte. Verwaarlozing staat vast als
het graf doorlopend vervuild is, door planten overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is en/of als
er gevaar is voor beschadiging van omliggende graven.
2. Verwaarloosde graftekens moeten onverwijld worden weggehaald of hersteld. Bij dreigend gevaar
voor instorting kan het grafteken onmiddellijk gedeeltelijk of geheel worden weggenomen zonder de
belanghebbenden vooraf te verwittigen.
3. De akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het
verstrijken van deze termijn kan het College van Burgemeester en Schepenen een einde maken aan
het recht op de concessie indien geen herstellingswerken werden uitgevoerd.
4. Er wordt altijd een foto van het graf genomen en in het dossier van verwaarlozing gevoegd.
5. In geval van kleine storende mankementen aan het grafmonument kan de burgemeester eveneens
een akte zoals hierboven vermeld opmaken.
Artikel 11. Aantal overledenen in geconcedeerd graf
1. Een 1-persoons grafkelder is bestemd voor maximum 1 lijk.
2. Een 2-persoons grafkelder is bestemd voor maximum 2 lijken.
3. Een 3-persoons grafkelder is bestemd voor maximum 3 lijken.

4. Een 4-persoons grafkelder is bestemd voor maximum 4 lijken.
5. Een geconcedeerd 1-persoons zandgraf is bestemd voor maximum 1 lijk.
6. Een geconcedeerd 2-persoons zandgraf is bestemd voor maximum 2 lijken.
7. Een geconcedeerd 1-persoons urnenzandgraf is bestemd voor maximum 1 asurn.
8. Een geconcedeerd 2-persoons urnenzandgraf is bestemd voor maximum 2 asurnen.
9. Een 1-persoons urnenkelder is bestemd voor maximum 1 asurn.
10. Een 2-persoons urnenkelder is bestemd voor maximum 2 asurnen.
11. Een 3-persoons urnenkelder is bestemd voor maximum 3 asurnen.
12. Een 4-persoons urnenkelder is bestemd voor maximum 4 asurnen.
13. Een 1-persoons columbariumelement is bestemd voor maximum 1 asurn.
14. Een 2-persoons columbariumelement is bestemd voor maximum 2 asurnen.
15. Een 3-persoons columbariumelement is bestemd voor maximum 3 asurnen.
16. Een 4-persoons columbariumelement is bestemd voor maximum 4 asurnen.
17. Het is toegelaten om de ruimte naast ieder reeds begraven of bijgezet lijk aan te wenden voor de
boventallige bijzetting van één asurn.
18. Het is toegelaten om de plaats die bestemd is voor een lijk aan te wenden voor de begraving of
bijzetting van 2 asurnen. De bijzetting van de tweede asurn wordt in dat geval aanzien als een
boventallige bijzetting.
Artikel 12. Geconcedeerde kindergraven
1. Voor levenloos geboren kinderen of overleden kinderen jonger dan 12 jaar kan voor een
geconcedeerde kindergraf gekozen worden. Deze concessie, die enkel geldt voor één stoffelijk
overschot wordt verleend voor 50 jaar, doch aan het in het tariefreglement vastgestelde tarief voor 25
jaar.
2. Na het verstrijken van de termijn van 50 jaar zijn de normale verlengingen mogelijk (zijnde 25 jaar of
10 jaar).
3. Indien levenloos geboren kinderen of overleden kinderen jonger dan 12 jaar bijgezet worden, wordt
de concessie verleend voor 25 jaar, zijnde de normale concessietermijn.
III. Niet-geconcedeerde graven
Artikel 13. Termijn
1. Op de begraafplaatsen worden niet-geconcedeerde zandgraven, urnenzandgraven en
columbariumelementen uitgegeven.
2. De begravingstermijn voor niet-geconcedeerde graven bedraagt 10 jaar.
3. Voor een niet-geconcedeerd graf kan gedurende de termijn van 10 jaar of na verloop van de
termijn van 10 jaar geen concessie meer genomen worden. Op het einde van de termijn maakt de
burgemeester een akte op waarop aangekondigd wordt dat men zal overgaan tot de ontruiming van

het niet-geconcedeerde perceel. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het
betrokken graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.
4. Na het verstrijken van de in artikel 13 punt 2 bedoelde termijn wordt de aanwezige grafbedekking
door de gemeente verwijderd.
5. De stoffelijke resten blijven in het graf rusten tot de definitieve ontruiming van de begraafplaats of
een gedeelte ervan.
6. De stoffelijke resten die worden aangetroffen bij de ontruiming van zandgraven worden
bijeengebracht in een verzamelgraf.
7. Bij de ontruiming van urnenzandgraven en columbariumelementen wordt de as begraven of
uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.
8. In alle gevallen zal rekening worden gehouden met de naleving van de laatste wilsbeschikkingen.
Artikel 14. Aantal overledenen in een niet-geconcedeerd graf
1. Een niet-geconcedeerd zandgraf is bestemd voor 1 lijk.
2. Een niet-geconcedeerd urnenzandgraf is bestemd voor maximum 1 asurn.
3. Een niet-geconcedeerd columbariumelement is bestemd voor maximum 1 asurn.
Artikel 15. Oud-strijders
1. Voor oud-strijders of de daarmee gelijkgestelden die in een éénpersoonsgraf liggen, is geen
concessie nodig.
2. Deze éénpersoonsgraven van oud-strijders of de daarmee gelijkgestelden, kunnen echter, indien de
gemeente dit opportuun acht en op kosten van de gemeente, verplaatst worden naar een andere
plaats op dezelfde begraafplaats.
3. Een lijst van reeds begraven oud-strijders of daarmee gelijkgestelden wordt vastgelegd in het College
van Burgemeester en Schepenen.
4. Indien nabestaanden van oud-strijders of daarmee gelijkgestelden, menen in aanmerking te komen
voor de maatregelen beschreven in artikel 15 punt 1, dienen deze vóór de begrafenis de strijderskaart
van de overledene te kunnen voorleggen.
5. Bij de aanvraag tot het begraven van een oud-strijder of de daarmee gelijkgestelde gaan de
aanvragers schriftelijk de verbintenis aan om binnen de zes maanden na de begrafenis op de
aangeduide plaats een grafteken te plaatsen.
Artikel 16. Historische graven
1. De gemeente Oostkamp kan graven en grafmonumenten met historisch belang als funerair erfgoed
erkennen.
2. Deze graven en grafmonumenten, worden na het beëindigen van de concessie of na het verstrijken
van de termijn voor niet-geconcedeerde graven eigendom van de gemeente.
3. De nabestaanden worden verwittigd wanneer een graf om kunsthistorische redenen niet mag
verwijderd worden.
IV. Ontgravingen

Artikel 17. Aanvraag tot ontgraving
1. Behalve op bevel van de rechterlijke overheid, mag tot geen ontgraving overgegaan worden
zonder machtiging van de burgemeester.
2. De aanvraag hiertoe dient schriftelijk gedaan te worden door een naast familielid van de overledene
en dient gebaseerd te zijn op ernstige redenen.
3. Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toestemming bijzondere voorwaarden op te
leggen moeten steeds de volgende beschikkingen worden nageleefd:
a) De burgemeester of de grafdelver-opzichter stelt proces-verbaal op van de ontgraving.
b) Naast de van ambtswege aangestelde personen mogen geen andere personen of familieleden bij
de ontgravingen aanwezig zijn.
c) De toelating tot ontgraving zal geweigerd worden wanneer deze aangevraagd werd met het doel
het stoffelijk overschot over te brengen naar een concessie van kortere duur.
d) De grafdelver-opzichter kan ten laste van de aanvrager de vernieuwing van de kist voorschrijven
indien hij dit noodzakelijk acht.
e) Het grafteken, de beplanting en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen
bemoeilijken of beletten moeten door de aanvrager verwijderd worden vooraleer tot ontgraving wordt
overgegaan.
f) Dag en uur waarop de ontgraving zal plaatsvinden wordt in overleg met de ambtenaar van de
burgerlijke stand vastgelegd.
g) Een gespecialiseerde firma zorgt voor het openleggen van het graf, het lichten van de kist en het
vullen van de kuil.
h) Indien het een grafkelder of columbariumelement betreft, opent en sluit de grafdelver-opzichter de
grafkelder of het columbariumelement.
i) Alle kosten van de ontgraving zijn voor rekening van de aanvrager.
4. Tijdens de ontgraving wordt de begraafplaats tijdelijk gesloten en de plaats van de ontgraving wordt
visueel afgeschermd voor het publiek.
Artikel 18. Herbegraving
1. 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 ontgraven.
2. Indien een ontgraven lijk via de openbare weg moet vervoerd worden is een waterdichte kist
onontbeerlijk.
3. De ontgraving van een lijk met het oog op lijkverbranding wordt toegestaan onder de voorwaarden
bepaald in artikel 19 en volgende van het Decreet van 16.01.2004.
Artikel 19. Termijn ontgravingen
1. Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 1 april geen ontgravingen verricht. De
toelating kan eveneens geweigerd worden als blijkt dat het overvloedig kwelwater de ontgraving
bemoeilijkt.
2. Gelet op de grafrust en om de nodige eerbied te betonen voor de overledene, kan een kist of een
asurn in principe ten vroegste 10 jaar na de begrafenis ontgraven worden.
V. Pleegvormen die aan de begraving of crematie voorafgaan
Artikel 20. Kisting van het lijk
1. Lijken moeten in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst worden.
2. Het gebruik van producten en procedés die de natuurlijke en normale ontbinding van een lijk of de
crematie beletten is verboden.

Artikel 21. Openen kist
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag een kist na kisting niet meer geopend
worden.
Artikel 22. Verwijderen van implantaten
Indien de overledene een implantaat draagt dat werkt op een batterij moet dit worden verwijderd
voor de begraving of crematie.
VI. Lijkenvervoer
Artikel 23. Machtiging
1. Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen onder het toezicht van het
gemeentebestuur, die ervoor zorgt dat ze ordentelijk, welvoeglijk en met de aan de doden
verschuldigde eerbied verlopen.
2. Het vervoer van lijken, gekist of in een lijkomhulsel, gebeurt individueel met een lijkwagen en op de
meest passende wijze.
3. Binnen het Vlaamse Gewest kan het vervoer van een lijk plaatsvinden vanaf het moment dat de
behandelende arts of de arts die het overlijden heeft vastgesteld, een attest heeft opgesteld waarin hij
of zij verklaart dat het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar voor de
volksgezondheid is.
Artikel 24. Vervoer buitenland
1. Als een lijk van een in België overleden persoon naar het buitenland vervoerd moet worden, is het
vervoer, naar gelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in:
a. het Koninklijk Besluit van 8 maart 1967, als het lijk vervoerd moet worden naar Luxemburg of
Nederland;
b. het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, als het lijk vervoerd moet worden naar een ander
land dan vermeld is onder a) en dat het akkoord van Straatsburg geratificeerd heeft;
c. het Verdrag van Berlijn van 10 februari 1937, als het lijk vervoerd moet worden naar Duitsland;
d. het regentbesluit van 20 juni 1947, als een lijk vervoerd moet worden naar een land dat niet bedoeld
wordt in a) , b) of c).
2. Het vervoer van as in een asurn naar het buitenland is vrij, maar moet verlopen volgens de regels van
de welvoeglijkheid.
Artikel 25. Gemeentelijk dodenhuis
Het gemeentelijk dodenhuis, gevestigd op de begraafplaats De Warande is bestemd:
a) Voor het tijdelijk bewaren van stoffelijke overschotten die wegens speciale omstandigheden niet
binnen het normale tijdsbestek kunnen begraven worden.
b) Voor het tijdelijk bergen ter vereenzelviging van stoffelijke overschotten van onbekende personen.
c) Voor het tijdelijk bergen van stoffelijke overschotten van personen waarop, bij gerechtelijke
beslissing, lijkschouwing moet verricht worden.
VII. Lijkbezorging
Artikel 26. Aangifte van overlijden
1. Wanneer een persoon overlijdt of dood wordt aangetroffen op het grondgebied van de gemeente
wordt het overlijden onverwijld aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Diegene die
voor de begraving instaat regelt met de ambtenaar van de burgerlijke stand de formaliteiten
betreffende de begrafenis. Bij ontstentenis hiervan neemt het gemeentebestuur zelf de nodige
maatregelen.
2. Bij de aangifte van het overlijden worden volgende stukken voorgelegd:
a) Het overlijdensattest behoorlijk ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

b) De identiteitskaart en eventueel het rijbewijs van de overledene.
c) Het huwelijksboekje van de overledene indien gehuwd (voor ongehuwden indien mogelijk het
huwelijksboekje van de ouders).
d) De aanvraag voor een concessie behoorlijk ingevuld en ondertekend.
e) Eventueel een laatste wilsbeschikking.
f) De toelating tot begraven voor de overledene die naar een andere gemeente moet worden
overgebracht.
g) De aanvraag tot crematie en het medisch attest van de behandelende arts voor de overledene die
gecremeerd wordt.
Artikel 27. Verwittiging
Voor het bezorgen van een stoffelijk overschot op de begraafplaats moeten de gemeentelijke diensten
tenminste 2 werkdagen vooraf verwittigd worden door middel van het daartoe bestemde formulier. Dit
formulier vermeldt dat het gaat om een begraving, een plaatsing, een bijzetting of een uitstrooiing, de
datum en het uur van de begrafenis en het uur van aankomst op de begraafplaats. Deze verplichting
rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde.
Artikel 28. Tijdstip van de begrafenis
1. De begrafenis geschiedt ten vroegste 24 uren na het overlijden of ontdekken ervan en uiterlijk op de
zesde werkdag (als werkdag tellen maandag tot en met zaterdag) na het overlijden of het ontdekken
ervan.
2. De begrafenissen kunnen plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag. Maar:
- er kunnen geen begrafenissen plaatsvinden op zon- en feestdagen zoals:
a. 1 en 2 januari (Nieuwjaar en 2de Nieuwjaar)
b. Paasmaandag
c. 1 mei (dag van de arbeid)
d. Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag
e. 11 juli (Vlaamse feestdag)
f. 21 juli (Nationale feestdag)
g. 15 augustus (OLV-Hemelvaart)
h. 1 november (Allerheiligen) en 2 november (Allerzielen)
i. 11 november (Wapenstilstand)
j. 25 december (Kerstdag) en 26 december (2de Kerstdag)
- tijdens de namiddag van 24 december (kerstavond) en de namiddag van 31 december
(Oudejaarsdag) is er tevens geen mogelijkheid tot begrafenis.
3. Het tijdstip van aankomst van het stoffelijk overschot op de begraafplaats is vastgesteld als volgt:
- van maandag tot vrijdag: tussen 9 en 16 uur (oktober tot en met maart)
- van maandag tot vrijdag: tussen 9 en 17 uur (april tot en met september)
- op zaterdag ten laatste om 16 uur
4. Er mag op de begraafplaats niet meer dan één begrafenis plaatsvinden op hetzelfde tijdstip. Indien
er toch meer dan één begrafenis zou zijn, wordt de volgorde van aankomst op de begraafplaats
gerespecteerd.
5. Afwijkingen hiervan kunnen in uitzonderlijke omstandigheden (openbare gezondheid, veiligheid,
openbare orde, enz.) toegestaan worden door de burgemeester.
Artikel 29. Private asbestemming
De asresten van een gecremeerd lijk kunnen in een asurn meegenomen worden door de
nabestaanden, mits het invullen en handtekenen van een daartoe bestemd document van de
gemeente.

Artikel 30. Plaatsing en bijzetting in een columbariumelement
Aan de plaatsing en bijzetting van een asurn in een columbariumelement worden de volgende
voorwaarden gesteld:
1. De columbariumelementen zijn voldoende groot voor 2 asurnen van standaardformaat. Indien de
keuze gemaakt wordt voor sierurnen dient echter met de standaardafmetingen rekening gehouden te
worden.
2. De asurnen dienen te worden vervaardigd uit materialen die uit oogpunt van hygiëne en stabiliteit
verantwoord zijn.
3. Nadat de asurn in het columbariumelement is geplaatst, wordt die door de grafdelver-opzichter
afgesloten.
VIII. - Graftekens, bouw- en beplantingswerkzaamheden- onderhoud van de graven
Artikel 31. Voorwaarden plaatsing
Het is niet toegestaan grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen,
hun opschriften of de aard van de materialen de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de
(park)begraafplaatsen kunnen verstoren.
Artikel 32. Afmetingen grafbedekking
Het plaatsen van graftekens en monumenten is aan de hiernavolgende reglementering onderworpen:
A. GRAFMONUMENTEN
1) ZANDGRAVEN
a) Verticaal gedeelte aan het hoofdeinde van de grafkuil:
Max. afmetingen:
Breedte: 0,60 m
Dikte: 0,10 m
Hoogte: 0,90 m boven het niveau van de verharde wegel
b) Horizontale dekplaat:
- Op vast kader
- Max. afmetingen:
opstaande dikte: max. 0,20 m boven het maaiveld
Breedte : 0,60 m
Lengte: 1,80 m
c) Voor gezamenlijke graftekens of monumenten wordt de toegelaten maximum breedte telkens met
1m vergroot per persoon in meer.
d) Niet door een grafmonument overdekte grond dient door de concessiehouder onderhouden te
worden.
Indien de nabestaanden geen grafmonument plaatsen, wordt een naamplaatje gezet op kosten van
de gemeente.
2) GRAFKELDERS
a) Verticaal gedeelte aan het hoofdeinde van de grafkuil:
Max. afmetingen:
Breedte: 0,90 m
Dikte: 0,80 m
Hoogte: 0,90 m boven het niveau van de verharde wegel
b) Horizontale dekplaat: maximaal de volledige oppervlakte van de kelder bedekkend met opstaande
dikte tussen 0,10 en 0,50 m boven het maaiveld.
c) Naast elkaar liggende kelders mogen met één grafteken worden bedekt. Het aantal te overdekken
kelders wordt hierbij evenwel beperkt tot 3.
3) KINDERGRAVEN
a) Verticaal gedeelte aan het hoofdeinde van de grafkuil:
Max. afmetingen:
Breedte: 0,50 m
Dikte: 0,10 m
Hoogte: 0,90 m boven het maaiveld

b) Horizontaal gedeelte:
- Op vast kader
- Max. afmetingen:
Breedte: 0,60 m
Dikte: 0,20 m boven het maaiveld
Lengte: 1,20 m
4) GRAFTEKENS
Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een concessie voor een vergund zandgraf of grafkelder gaan de
aanvragers schriftelijk de verbintenis aan om binnen de zes maanden na het verkrijgen van de
concessie op de aangeduide plaats een grafteken te plaatsen.
B. AFDEKPLAATJES COLUMBARIUMELEMENTEN
Er mogen geen andere afdekplaatjes gebruikt worden dan deze geleverd door het gemeentebestuur.
Op deze afdekplaatjes mag een foto van de overledene(n) aangebracht worden en 1 siervaasje met
maximum hoogte van 12cm. Het zicht van de omgevende nissen mag in geen geval belemmerd
worden.
C. GEDENKPLATEN URNENKELDER EN URNENZANDGRAF
Er mogen geen andere gedenkplaten gebruikt worden dan deze geleverd door het gemeentebestuur.
D. NAAMPLAATJES HERDENKINGSZUIL STROOIWEIDE
Er mogen geen andere naamplaatjes gebruikt worden dan deze geleverd en geplaatst door het
gemeentebestuur. Aan de gedenkzuil mogen geen tekens of symbolen of enige versiering
aangebracht worden.
E. GROENAANPLANTINGEN
Aanplantingen (bv. sierheesters, …) als grafteken mogen niet hoger komen dan 0,90 m boven het
maaiveld en geenszins de geconcedeerde grond overschrijden. Beplantingen die overwoekeren, die
door wortels schade toebrengen of de doorgang belemmeren, zullen door de gemeentediensten
verwijderd worden zonder verhaal van de nabestaanden.
Artikel 33. Onderhoud
1. De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat ze de veiligheid en doorgang
niet belemmeren en dat ze geen schade aanbrengen aan de aangrenzende graftekens en graven.
2. Gebroken en beschadigde gedenkstenen moeten door de nabestaanden verwijderd worden. De
gemeentediensten verwijderen de gedenkstenen als de nabestaanden in gebreke blijven zonder
verhaal van de nabestaanden.
3. Het onderhoud van de graven rust bij de belanghebbenden. Indien het verzuim hiervan leidt tot
verwaarlozing van het graf, wordt dit door de burgemeester geconstateerd in een akte, die een jaar
lang aangeplakt blijft aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats. Bij niet herstelling na het
verstrijken van die termijn wordt bij besluit van het College van Burgemeester en Schepenen een einde
gemaakt aan die concessies. De materialen die niet worden weggenomen worden eigendom van de
gemeente.
4. Niemand kan van het gemeentebestuur enige schadevergoeding eisen wegens bevuiling, groen
worden enz. van graftekens en graven, veroorzaakt door aanplantingen en andere nutsvoorzieningen
door het gemeentebestuur aangebracht.
5. Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaring van op de graven geplaatste voorwerpen.
Artikel 34. Materialen
1. De voor het grafteken bestemde materialen moeten volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed zijn
om onmiddellijk geplaatst te worden.
2. Er mag geen hulpmateriaal of restmateriaal binnen de omheining van de begraafplaats worden
achtergelaten. De materialen worden aangevoerd en geplaatst naar gelang van de behoeften.

3. 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 35. Bloemen, beplantingen en gedenktekens
1. De bloemen, kronen en bloemstukken uit natuurlijk materiaal die op de graven zijn geplaatst moeten
steeds in goede staat onderhouden worden. Als de bloemen afgestorven zijn, moeten ze door de
nabestaanden verwijderd worden.
2. De bloemen, kronen en bloemstukken uit kunstmatig materiaal die op de graven zijn geplaatst
mogen niet in omhulsels geplaatst worden.
3. De familie moet de onfrisse, verkleurde en bevuilde bloemen, kronen en bloemstukken verwijderen.
De gemeentediensten verwijderen de bloemen, kronen en bloemstukken als de nabestaanden in
gebreke blijven zonder verhaal van de nabestaanden.
4. De bloemen geplaatst ter gelegenheid van Allerheiligen worden door de gemeentediensten
verwijderd vanaf december.
5. Beplantingen, bloemen, kronen, bloemstukken en gedenktekens mogen enkel binnen de
geconcedeerde oppervlakte geplaatst worden of op de daarvoor voorziene verhardingszone.
6. Op de asstrooiweide mogen bloemen enkel op de daarvoor voorziene strook naast de asstrooiweide
geplaatst worden.
Artikel 36. Omheiningen en grondbedekkende materialen
1. Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen geplaatst worden.
2. Als concessiehouder is het verboden om tussen de graven zelf keien, kiezels of andere bedekkende
materialen te gebruiken.
IX. Renovatie en sluiting van begraafplaatsen
Artikel 37. Sluiting begraafplaats
1. Indien een begraafplaats gesloten wordt, hebben de houders van de concessies waarvan de duur
nog niet verstreken is enkel recht op het kosteloos bekomen in de nieuwe begraafplaats van een
perceel grond van dezelfde oppervlakte als deze van hun concessie en dit voor de nog te lopen tijd
van de toegestane concessietermijn.
2. De gemeente is geen vergoeding verschuldigd wegens de verplichting aan de concessiehouders
opgelegd om de over te brengen gedenktekens af te breken en de grafmonumenten op de nieuwe
grond terug te plaatsen.
3. De stoffelijke overschotten, begraven in een graf- of urnenkelder op de gesloten begraafplaats,
moeten bij aanvraag tot overbrenging door de belanghebbende terug in een graf- of urnenkelder
geplaatst worden. Overdracht van een graf- of urnenkelder naar een vergund (urnen)zandgraf wordt
niet toegelaten.
Artikel 38. Terugname van de concessie
Indien het openbaar nut of de nood van de dienst het vereisen, mag de concessie teruggenomen
worden. In dat geval wordt de concessiehouder een nieuwe plaats aangewezen, zonder dat hij
schadevergoeding kan eisen. Het ontgraven, het overbrengen van het stoffelijk overschot en het
plaatsen van het gedenkteken zijn dan ten laste van de gemeente.
X. Orde- en tuchtmaatregelen
Artikel 39. Toegankelijkheidstijden
De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van 8 uur tot zonsondergang, behoudens afwijkingen die
door de burgemeester vastgesteld zijn.
Artikel 40. Diefstal of beschadiging
1. De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.

2. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of beschadigingen
welke op de begraafplaatsen, ten nadele van de families, zouden gepleegd worden aan de graven
en de grafbedekking.
Artikel 41. Verboden
1. Het is op de begraafplaatsen verboden handelingen te verrichten waardoor de orde of de aan de
overledenen verschuldigde eerbied verstoord wordt. Het is in het bijzonder verboden om:
a. de begraafplaats te betreden buiten de openingsuren
b. aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen die bepaald zijn in het
decreet van 16 januari 2004 of in het GAS
c. goederen of diensten te koop aan te bieden
d. de grafperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of op
welke wijze dan ook te beschadigen
e. de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze dan ook te beschadigen
f. binnen de omheining van de begraafplaatsen of aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen,
tenzij op de daartoe bestemde plaatsen
g. zich op de begraafplaatsen en de aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet overeenstemt
met de ernst en de stilte van de plaats met de eerbied verschuldigd aan de doden
h. met voertuigen, met uitzondering van ceremonievoertuigen of dienstvoertuigen, de begraafplaatsen
binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waarvoor toestemming wordt verleend door de
burgemeester
i. 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
j. opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden
verschuldigde eerbied verstoren
k. zich in dronken toestand op de begraafplaatsen te begeven
l. de begraafplaatsen te gebruiken als speelplaats of vergaderplaats
2. De wegen op de gemeentelijke begraafplaatsen dienen steeds vrij gehouden te worden. Niemand
mag er de doorgang van een lijkstoet verhinderen.
3. De aannemers die werken uitvoeren aan grafkelders, -tomben of kuilen dienen onmiddellijk de
overtollige aarde en andere materialen te verwijderen.
4. Bouw-, beplantings- en andere werken, alsmede het plaatsen van graftekens zijn verboden op zonen wettelijke feestdagen.
5. Voor het hetgeen in voormelde ordereglementering niet voorzien is, dienen de bezoekers aan de
gemeentelijke begraafplaatsen zich te onderwerpen aan de aanwijzingen en onderrichtingen van het
daartoe aangesteld gemeentepersoneel.
Artikel 42. Sanctionering van overtredingen
1. Onverminderd andersluidende wettelijke of decretale bepalingen en uitgezonderd in de gevallen
zoals voorzien in de artikelen 315, 340 en 453 van het Strafwetboek kan de door de Gemeenteraad
gemachtigde ambtenaar ingeval van een inbreuk op artikel 39-41 van dit reglement, aan de
overtreder een administratieve geldboete van maximaal 250 euro opleggen.
2. Ingeval de overtreding begaan wordt door een minderjarige die de volle leeftijd van 16 jaar bereikt
heeft op het tijdstip van de feiten, bedraagt de administratieve geldboete maximaal 125 euro.
XI. Slotbepalingen
Artikel 43. Overgangsmaatregelen
Alle concessies toegewezen vóór de toepassing van dit reglement blijven ongewijzigd behouden.
Hernieuwingen vallen echter onder toepassing van het nieuw reglement.

Artikel 44. Onvoorziene situaties
In de gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement, beslist het College van Burgemeester en
Schepenen.
Artikel 45. Inwerkingtreding
Dit reglement wordt van kracht op 1 januari 2014.
Artikel 46. Bekendmaking
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet.
Artikel 47. Vervanging
Dit reglement vervangt alle vorige besluiten.
Art. 02 - Dit reglement wordt vastgesteld als de bijlage waarnaar in artikel 151 van het algemeen zonaal
politiereglement zoals goedgekeurd in de Gemeenteraad van 19 juni 2008 wordt verwezen. Dit
reglement wordt aan de politiezone Het Houtsche overgemaakt.
Art. 03 – Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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