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5. Vaststelling van het politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Ref. : B/av

De raad,

In openbare zitting vergaderd ;

Gelet op artikel 42 §3, 43 §2,2°, 186 en 187 van het gemeentedecreet ;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 betreffende de aantekeningen in het register 
voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden ;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria met zijn latere wijzigingen en aanvullingen ;

Gelet op zijn besluit van 7 augustus 1989 houdende vaststelling van het politiereglement op de gemeentelijke 
begraafplaatsen, zoals gewijzigd bij besluiten van de gemeenteraad van 24 juni 1996, 28 oktober 1998 en 27 juni 
2005 ;

Overwegende dat dit besluit in overeenstemming dient gebracht te worden met de bepalingen van voormeld 
decreet van 16 januari 2004 en zijn uitvoeringsbesluiten ;

Overwegende dat zich naar aanleiding van de opmaak van herwaarderingsplannen voor de begraafplaatsen van 
Houtem, Vinkem en Wulveringem een aantal maatregelen voor de conservatie van waardevolle elementen op de 
begraafplaatsen wenselijk zijn ;

Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie grondgebiedszaken van 21 april 2008 ;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ;

Beslist : eenparig :

Het politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen als volgt vast te stellen:

Afdeling 1 - Vaststelling overlijden - lijkenvervoer - begravingen.



Artikel 1 : Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven 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.
De aangevers regelen met de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn afgevaardigde de formaliteiten 
betreffende de begraving.  Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.  Ingeval 
van optreden van ambtswege zijn de kosten ten laste van de nalatenschap, tenzij de overledene behoeftig was.
Indien de overledene behoeftig was zijn de kosten ten laste van de gemeente van het Vlaams gewest, waar de 
overledene in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- en het wachtregister is ingeschreven.
Indien de behoeftige een laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging heeft opgesteld, waarin hij kiest 
voor hetzij begraven, hetzij verstrooien of bewaren van de as na crematie, dan moet dit gerespecteerd worden.
Ingeval van gewelddadige dood zal de ambtenaar van de burgerlijke stand onmiddellijk verslag uitbrengen aan 
de procureur des Konings.

Artikel 2 : Er mag slechts overgegaan worden tot vormneming, balseming of kisting nadat het overlijden 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.
De kisting van het naar het buitenland te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de 
burgemeester of de door hem aangestelde die de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen 
nagaat.

Artikel 3 : De stoffelijke overschotten moeten ofwel in een doodskist ofwel in een ander lijkomhulsel geplaatst 
worden.
Doodskisten, foedralen, lijkwaden en producten die de natuurlijke en normale ontbinding van het stoffelijk 
overschot verhinderen, zijn verboden.
Als de overledene een implantaat draagt dat werkt op een batterij, moet deze batterij verwijderd worden  voor de 
begraving of crematie. Wanneer het toestel geen batterij bevat, mogen zij mee begraven worden.

Artikel 4 : Behalve om te voldoen aan een  gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend 
worden.

Artikel 5 : Behalve in de gevallen, voorzien bij artikel 8 van onderhavig reglement, wordt de toelating tot 
begraven slechts afgeleverd 24 uur na het overlijden.  Alvorens tot de teraardebestelling mag worden overgegaan 
moet de grafmaker in het bezit zijn van deze toelating afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 6 : De toelating tot lijkverbranding wordt slechts afgeleverd na het verstrijken van een termijn van 24 
uren, ingaande met de ontvangst van de aanvraag om verlof en op voorlegging van de stukken, voorzien door de 
wetgeving terzake.

Artikel 7 : De begrafenis heeft plaats meer dan 24 uren na het overlijden.

Artikel 8 : Wanneer de openbare gezondheid vergt dat de begraving vroeger geschiedt zal de burgemeester, na 
advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand te hebben ingewonnen, datum en uur van de teraardebestelling 
bepalen. Ingeval van epidemie, of ten allen tijde wanneer de openbare gezondheid zulks vergt, zal de 
burgemeester bevelen het lijk te ontsmetten, de kist van ontsmettingsmiddelen te voorzien en het lijk naar het 
dodenhuis te laten overbrengen.

Artikel 9 : Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen onder toezicht van de 
burgemeester of zijn afgevaardigde met inachtneming van de politiewetten.

Artikel 10 : Niet-gecremeerde stoffelijke resten moeten individueel met een lijkwagen of op een passende wijze 
worden vervoerd.  In afwijking van deze bepaling is het toegelaten eenzelfde lijkwagen te gebruiken voor het 
vervoer van :
- een moeder en haar doodgeboren kind of het vervoer van een doodgeboren tweeling;
- twee of meer bloed- of aanverwanten tot de tweede graad die tengevolge van eenzelfde feit overleden zijn, 
onder voorbehoud dat de kisten of een behoorlijke wijze in de lijkwagen kunnen geplaatst worden.
Voor het vervoer van de as van verbrande lijken is het gebruik van een lijkwagen niet vereist.



Artikel 11 : De lijkjes van kinderen van minder dan een maand, van doodgeborenen en van foetussen mogen naar 
de begraafplaats worden vervoerd met een behoorlijk ingericht voertuig.

Artikel 12 : De burgemeester kan in uitzonderlijke gevallen en bij rampen de toelating verlenen het stoffelijk 
overschot van al de slachtoffers gezamenlijk te vervoeren met een behoorlijk ingerichte wagen.

Artikel 13 : Wanneer een persoon schielijk overlijdt op de openbare weg, in een openbare inrichting of in een 
woonhuis waar hij toevallig verblijft en waar zijn lijk niet kan behouden worden, mag zijn stoffelijk overschot 
overgebracht worden naar zijn woning of naar deze van een familielid  op voorwaarde dat :

- deze woning gelegen is op het grondgebied van de gemeente;
- het overlijden werd vastgesteld door een geneesheer;
- de familie met de nodige omzichtigheid werd gewaarschuwd.

Zijn deze voorwaarden niet vervuld of beschikt de familie niet over de nodige plaats om het lijk te bergen dan 
wordt het naar een mortuarium overgebracht.

Artikel 14 : Uitgezonderd in spoedgevallen en met toelating van de burgemeester is geen enkel lijkenvervoer 
naar de gemeentelijke begraafplaatsen toegelaten;

- op zondagen of wettelijke feestdagen ;
- op andere uren dan deze bepaald in artikel 59 hierna.

Artikel 15 : Geen teraardebestellingen mogen buiten de gemeentelijke begraafplaatsen geschieden.

Artikel 16 : De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van personen die :
- de gemeente effectief bewonen of krachtens de wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten 

van inschrijving zijn vrijgesteld;
- - overleden zijn in de gemeente of er dood zijn aangetroffen;
- ingeschreven zijn in de bevolkings- en vreemdelingenregisters van de gemeente en overleden zijn 

buiten haar grondgebied;
- begunstigde zijn van een recht op begraving in een grafconcessie.

Artikel 17 : De gemeentelijke begraafplaatsen zijn verdeeld in percelen voor begravingen in niet-geconcedeerde 
grond en voor begravingen in een grafconcessie, een perceel voor asverstrooiing, een urnenveld en een 
columbarium voor bijzetting van asurnen.

Artikel 18 : Er wordt een register gehouden dat genummerd en geparafeerd wordt door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand en waarin de verloven tot begraven en de plaats van de begraving worden ingeschreven.
De dienst burgerzaken houdt een dubbel van het register der begravingen bij.

Artikel 19 : Geen lijk mag begraven worden tenzij de kist is voorzien van een loden plaatje dat het volgnummer 
van inschrijving in het register der begravingen vermeldt.

Artikel 20 : De begravingen worden uitsluitend verricht door personeelsleden van de gemeente in de percelen 
waarvan de burgemeester het gebruik bepaalt.

Artikel 21 : De begravingen in niet-geconcedeerde grond geschieden in de volgorde vastgesteld door de 
gemeente.  De herneming van deze grafkuilen heeft ten vroegste plaats bij het verstrijken van het tiende jaar na 
de begraving.

Artikel 22 : De grafkuilen zijn minstens 1,50 meter diep, 0,80 m breed op 2 m lengte.  Er is een tussenruimte van 
30 cm op de zijde.  Voor de kinderen beneden de tien jaar hebben de grafkuilen 1,40 m lengte op 0,70m breedte. 
In de grafkelders worden de lijken bijgezet op een diepte van ten minste 0,80 m.

Artikel 23 : De as van verbrande lijken in urnen geplaatst worden begraven :
- hetzij in volle grond of in een kelder op een diepte van minstens 0,80 m;
- hetzij bijgezet in een columbarium of urneveld.

De as van verbrande lijken kan worden uitgestrooid op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats.

Artikel 24 : De niet-vergunde columbariumnissen worden hernomen bij het verstrijken van het tiende jaar na de 
bijzetting van de asurn. 



Afdeling 2 - De graf- en columbariumconcessies.

Artikel 25 : De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn en de bijzetting van een asurn 
in een columbarium of urneveld kunnen het voorwerp uitmaken van een concessie. 
Een grafconcessie is niet verplicht ; men kan in elk geval kiezen voor een kosteloze begraving. Na een periode 
van 10 jaar wettelijke grafrust kan echter niet meer gekozen worden voor een verlenging en kan het graf ten allen 
tijde ontruimd worden. Op deze graven mogen enkel eenvoudige graftekens geplaatst worden.

Artikel 26 : Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten 
evenals voor allen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid 
hun wil te kennen hebben gegeven.
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een 
concessie aanvragen.
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.
Een rechtspersoon kan ook een concessie aanvragen.

Artikel 27 : De percelen worden door het college van burgemeester en schepenen geconcedeerd tegen de door 
het retributiereglement en het onderhavig reglement bepaalde voorwaarden.  De beslissing van het college 
waarin de concessie wordt toegekend, wordt aan de aanvrager betekend.

Artikel 28 : De percelen voor begravingen in volle grond, alsook deze voor begravingen in een grafkelder en het 
bijzetten in het columbarium of het urneveld, worden geconcedeerd voor een duur van vijftig jaar. Alle 
concessies kunnen bij voorbaat en in de volgorde zoals opgelegd door de gemeente worden verleend.  
De concessies kunnen hernieuwd worden tegen de prijs en de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de 
hernieuwde aanvraag.

Artikel 29 : 

§1. Hernieuwing zonder bijzetting
De opeenvolgende hernieuwingen zonder bijzetting kunnen enkel geweigerd worden als blijkt dat op het 
moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. De duur van de hernieuwing wordt bepaald op vijftig 
jaar. Na het overlijden van een concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een aanvraag 
doen.

Minstens één jaar voor het verstrijken van de (hernieuwde) concessie moet de burgemeester of zijn gemachtigde, 
een akte opmaken waarin wordt gesteld dat een aanvraag tot hernieuwing moet worden ingediend wil men de 
concessie hernieuwen. Een afschrift van die akte wordt één jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de 
begraafplaats aangeplakt.

§2. Hernieuwing met bijzetting
De concessie kan op uitdrukkelijke aanvraag voor een nieuwe periode worden hernieuwd naar aanleiding van 
elke nieuwe bijzetting in de concessie. Met betrekking tot de personen die aanvraag tot hernieuwing kunnen 
indienen en de duur ervan, gelden dezelfde richtlijnen als bij de hernieuwing zonder bijzetting.

Indien erom verzocht wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn een 
aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. Als er geen vernieuwing wordt aangevraagd tussen de 
datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend, 
blijft het graf bestaan gedurende een termijn van tien jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, 
indien dit overlijden zich minder dan tien jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.

Is geen aanvraag om hernieuwing ingediend voor het vervallen van de concessie, dan vervalt de concessie. Een 
aanvraag tot hernieuwing kan niet meer ingediend worden na het verstrijken van de termijn van de 
oorspronkelijke concessie of hernieuwing ervan. Tevens is geen enkele nieuwe teraardebestelling toegestaan na 
het verstrijken van de termijn.

§3. Hernieuwing van een concessie voor het verstrijken ervan
Ingeval van een hernieuwing van een concessie (al dan niet met bijzetting) voor het verstrijken ervan, moet het 
vereiste verschuldigde bedrag berekend worden rekening houdend met het nog te lopen aantal jaren in de 
bestaande concessie. Dit bedrag wordt als volgt berekend :



aantal jaren v.d. nieuwe concessietermijn dat de lopende 
concessietermijn overschrijdt verschuldigd bedrag voor 
----------------------------------------------------------------------- X het totaal aantal jaren 
nieuwe concessietermijn van de concessietermijn

Artikel 30 : Door het verlenen van een grafconcessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond niet, evenmin als 
het hem verkoopt of verhuurt ; het verleent slechts het recht van genot van gebruik met een speciale en 
nominatieve bestemming.  De concessies zijn onoverdraagbaar.

Artikel 31 : De retributie wordt bij de financieel beheerder gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag.

Artikel 32 : De grafkelders moeten onmiddellijk na de aanvraag worden geplaatst.  Een grafzerk of -teken moet 
worden opgericht binnen de twee jaar te rekenen vanaf de datum van de toekenning van de concessie.  Het 
grafzerk, -teken  en/of de grafkelder moeten blijven staan gedurende de gehele duur van de concessie.  

Artikel 33 : De burgemeester of zijn gemachtigde kan een einde maken aan het recht van concessie indien de 
concessiehouder aan de verplichtingen van het reglement niet voldoet.  
De verwaarlozing van het graf blijkt uit het feit dat het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei 
overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is en wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of 
zijn gemachtigde ; deze akte blijft een jaar lang bij de ingang van de begraafplaats en bij het graf aangeplakt.
Als na het verstrijken van de termijn door aanplakking van voormelde akte vastgesteld wordt dat geen enkel 
herstellingswerk werd uitgevoerd, kan het college van burgemeester en schepenen een einde stellen aan het recht 
op de concessie. 

Artikel 34 : Wanneer het concessiecontract om gelijk welke reden ten einde loopt, wordt het grafzerk of 
grafteken door de belanghebbende verwijderd binnen de drie maanden.  Gebeurt dit niet dan wordt het grafzerk 
of grafteken eigendom van de gemeente.

Artikel 35 : Op verzoek van de concessiehouder en overeenkomstig de voorwaarden van het retributiereglement, 
kan het college van burgemeester en schepenen in de loop van het contract een geconcedeerd perceel 
terugnemen wanneer dit ongebruikt is gebleven of zulks wordt ingevolge de overbrenging van de stoffelijke 
overschotten.
Ingeval van terugneming worden de artikelen 34 en 36 toegepast.

Artikel 36 : Ingeval van terugneming van het geconcedeerd perceel wegens openbaar belang of 
dienstnoodwendigheden of bij wijziging van de bestemming kan de concessionaris geen aanspraak maken op 
enige vergoeding.  Hij heeft recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte.  De 
kosten van de overbrenging van de lichamen en van het grafzerk, grafteken en/of grafkelder zijn ten laste van de 
gemeente.

Artikel 37 : De percelen, geconcedeerd voor het begraven in volle grond, hebben een oppervlakte van 2m² (1m x 
2 m).  In deze concessie mogen maximum 2 personen begraven worden op een minimumdiepte van 1,5 m.
De percelen, geconcedeerd voor het begraven in een grafkelder, hebben een oppervlakte van 2m² (2m x 1 m) of 
een veelvoud ervan.

Artikel 38 : Tegen de door het tariefreglement vastgestelde voorwaarden en naarmate de mogelijkheid mag de 
plaats voorzien in een grafkelder voor een gewone lijkkist aangewend worden voor de bijzetting van twee of 
meer asurnen, kinderlijkkisten of kleine kisten bevattende de gebeenten van opgegraven lijken.  Kunnen als 
kleine kist beschouwd worden, de lijkkisten van kinderen minder dan zes jaar oud en deze bevattende de 
gebeenten van opgegraven lijken die, ofwel gedurende ten minste tien jaar in de vergunning in volle grond 
hebben berust, ofwel overgebracht worden uit lagen die het voorwerp uitmaken van een beslissing tot 
herneming.
Onder dezelfde voorwaarden en naargelang de mogelijkheid mag de overblijvende ruimte naast elke kist 
aangewend worden voor het bijplaatsen van een of meer dergelijke kleine kisten.

Artikel 39 : Het columbarium en het urneveld bevatten gesloten nissen.  De columbarium- en urneveldconcessies 
worden per nis toegestaan en worden verleend voor dezelfde duur als de grafconcessies tegen de door het 
retributiereglement en onderhavig reglement bepaalde voorwaarden.



Artikel 40 : De grafmonumenten worden ingedeeld in een van de volgende categorieën :

Categorie 1 : grafmonumenten die niet opnieuw in concessie worden gegeven en niet verplaatst worden
- omdat het grafmonument het lokale belang overstijgt ;
- wegens de ligging op de begraafplaats die een achterliggende cultuurhistorische betekenis heeft ; 
- als blijvend eerbetoon van de stad en haar bevolking aan de overledene.

Categorie 2 : grafmonumenten die niet opnieuw in concessie worden gegeven en die mogen verplaatst worden :
- omdat het grafmonument het lokale belang overstijgt;
- als blijvend eerbetoon van de stad en haar bevolking aan de overledene;

Categorie 3 : grafmonumenten die wel opnieuw in concessie worden gegeven en niet verplaatst worden op 
voorwaarde dat

- het monument integraal behouden blijft met inbegrip van alle symbolen, iconografische elementen en 
opschriften met inbegrip van de portretfoto’s, ongeacht hun ideologische, filosofische of linguïstische 
betekenis ;

- het monument gerestaureerd wordt conform de vigerende opvattingen terzake en na goedkeuring door 
de gemeentelijke overheid.

Op deze grafmonumenten mag een nieuwe naamplaat aangebracht worden, mits het behoud van de oude en na 
voorlegging en goedkeuring door de gemeentelijke overheid van het plan, waarop de precieze plaats, de 
materiaalkeuze en de afmetingen van de nieuw aan te brengen naamplaat vermeld zijn. 
De nieuwe toevoegingen mogen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de historiciteit van het monument of het 
zicht op de oorspronkelijke symbolen en opschriften bemoeilijken ;

Categorie 4 : grafmonumenten die mogen verplaatst worden naar een andere concessie op voorwaarde dat
- het monument integraal behouden blijft met inbegrip van alle symbolen, iconografische elementen en 

opschriften met inbegrip van de portretfoto’s, ongeacht hun ideologische, filosofische of linguïstische 
betekenis ;

- het monument gerestaureerd wordt conform de vigerende opvattingen terzake en na goedkeuring door 
de gemeentelijke overheid; op deze grafmonumenten mag een nieuwe naamplaat aangebracht worden, 
mits het behoud van de oude en na voorlegging en goedkeuring door de gemeentelijke overheid van het 
plan, waarop de precieze plaats, de materiaalkeuze en de afmetingen van de nieuw aan te brengen 
naamplaat vermeld zijn. Alle andere symbolen, iconografische elementen en opschriften blijven 
behouden, met inbegrip van de portretfoto’s.

De nieuwe toevoegingen mogen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de historiciteit van het monument of het 
zicht op de oorspronkelijke symbolen en opschriften bemoeilijken.

Categorie 5 : grafmonumenten waarop geen enkele bijzondere voorwaarde rust.

Afdeling 3 - De ontgravingen.

Artikel 41 : De ontgravingen op de begraafplaats, buiten die welke door de gerechtelijke overheid bevolen 
worden, kunnen op schriftelijke aanvraag van de familieleden van de overledene door de burgemeester 
toegelaten worden.
De toestemming tot opgraving wordt enkel om ernstige redenen verleend door de burgemeester. 
De machtiging zal evenwel steeds geweigerd worden indien de opgraving uitsluitend tot doel heeft, door de 
overplaatsing van de gebeenten in een kleine kist, een plaats vrij te houden voor een bijkomende 
teraardebestelling in dezelfde vergunning.
Wanneer de op te graven persoon overleden is tengevolge van een besmettelijke ziekte zal de burgemeester de 
toelating weigeren of bijzondere maatregelen voorschrijven.

Artikel 42 : De opgravingen hebben plaats op de datum en het uur in gemeen akkoord vastgesteld door de dienst 
burgerzaken en de familie.  
Naast de van ambtswege aangestelden is het verboden een ontgraving en de herkisting van het ontgraven 
lichaam bij te wonen. Van elke ontgraving wordt proces-verbaal opgemaakt.  Tijdens de opgraving wordt de 
plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd.

Artikel 43 : De opgraving van een lijk met het oog op de lijkverbranding wordt toegelaten mits vervulling van 
alle formaliteiten  voorzien door de wetgeving terzake.



Artikel 44 :
De toeziener-grafmaker zal de vernieuwing van de kist voorschrijven indien hij zulks nodig acht.  De kosten die 
eventueel voortvloeien uit de afbraak en de terugplaatsing van naburige grafzerken of -tekens vallen ten laste van 
de families die de ontgraving hebben aangevraagd.

Artikel 45 :
De opgravingen zijn onderworpen aan de betaling van een retributie waarvan het bedrag door de gemeenteraad 
in een bijzonder belastingsreglement wordt vastgesteld, behalve de opgravingen

- door de rechterlijke overheid bevolen;
- van het stoffelijk overschot van militairen en burgers, gesneuveld voor het vaderland;
- veroorzaakt door bestemmingsverandering van de begraafplaats.

Afdeling 4 - Graftekens - grafzerken - Bouwwerken en beplantingen.

Artikel 46 : Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten en zonder 
afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder, heeft eenieder het recht op het graf van zijn verwante of 
vriend een grafteken of grafzerk te plaatsen.
Een ontwerp van het grafteken of grafzerk dient ter goedkeuring te worden overgemaakt aan het college van 
burgemeester en schepenen.  Na ontvangst van het goedgekeurd ontwerp mag belanghebbende overgaan tot 
plaatsing van grafteken of zerk. 

Artikel 47 : 
§1. Grafzerken
Op de begraafplaats Noordstraat moeten de grafzerken 0,90 m breed en 2,20 m lang zijn en mogen ze niet hoger 
zijn dan 1,30 m., gemeten vanaf de voetwegel.
Op de andere begraafplaatsen worden de afmetingen van de nieuwe grafzerken bepaald op 0,90 m breed en 
maximum 2,20 m lang, evenwel met dien verstande dat de lengte steeds in overeenstemming zal zijn met de 
lengte van de grafzerken in de rij waarin het nieuw op te trekken grafzerk zich bevindt.
Grafzerken of –tekens voor twee of meer naast elkaar liggende grafkelders dienen op alle begraafplaatsen zo 
geplaatst te worden dat zij de grafkelders volledig bedekken.
De afmetingen worden voor alle grafzerken herleid tot maximum 0,70 m breedte en maximum 1,40 m lengte 
voor de graven van kinderen van minder dan 10 jaar en dit voor alle begraafplaatsen. 

§2. Columbaria
Na de bijzetting van de asurn of na de concessieverlenging zal de stedelijke technische dienst op de voorzijde 
van de nis een gedenkplaat aanbrengen op kosten van de aanvrager.

§3. Urneveld
Na de bijzetting van de asurn of na de concessieverlenging mag op de bovenzijde van de nis een gedenkplaat met 
een maximum hoogte van 5 cm aangebracht worden.

§4. Strooiweide
Op de plaat voor de strooiweide kan een bronzen plaatje aangebracht worden met voornaam, naam, geboorte- en 
overlijdensjaar van de persoon van wie de as uitgestrooid werd. Dit plaatje wordt besteld en geplaatst door de 
stedelijke technische dienst.  De afmetingen van dit plaatje bedragen
- hoogte: 3,6 cm
- breedte: 34,2 cm
- hoofdletters 15 mm
- kleine letters 10 mm.

Artikel 48 : De aanplantingen moeten aangelegd worden binnen de perken, toegewezen aan elk graf, op zulke 
wijze dat ze zich niet uitbreiden boven de aanpalende graven. De aanplantingen mogen het toezicht en de 
doorgang niet belemmeren.
Enkel het plaatsen van laagblijvende seizoenplanten en vaste planten, vermeld in de lijst in bijlage 1, wier hoogte 
niet meer dan 0,50 meter bedraagt, is toegelaten.
Aanplantingen die niet aan hoger vermelde voorwaarden voldoen of die verwaarloosd zijn zullen ambtshalve 
verwijderd worden.



Kransen of bloemstukken die ter gelegenheid van een begrafenis gelegd worden, zullen na één maand 
ambtshalve verwijderd worden.
De bloempotten met natuurlijke bloemen die ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen geplaatst worden, 
worden vanaf 1 december ambtshalve weggenomen.
Alle kransen, aanplantingen en bloempotten die ambtshalve verwijderd worden, worden eigendom van het 
stadsbestuur.

Artikel 49 : De grafkelders moeten aan alle eisen van stevigheid en stabiliteit beantwoorden en dienen 
vervaardigd in beton. Voor iedere plaats in de grafkelder moet een volle vloer aangebracht worden in 
betonplaten zodat de onderliggende plaats volledig afgedekt is.  De breedte en de lengte van de gebruikte kelders 
mag niet meer dan 2,40 m op 0,90 m bedragen.  Zij moeten zodanig geplaatst worden dat zij kunnen bedekt 
worden met een laag aarde van minstens 0,10 m onverminderd de dekking van de hardstenen deksel.

Artikel 50 : Het gemeentebestuur heeft het recht grafkelders te bouwen en deze aan de concessiehouders te 
verkopen.

Artikel 51 : Behalve bij gerechtelijk onderzoek mogen de grafkelders slechts geopend worden voor gewettigde 
redenen.  Dit gebeurt in aanwezigheid van de concessiehouder of zijn aangestelde en de gemeentelijke 
verantwoordelijke voor de begraafplaats.
Binnen de 24 uur na de teraardebestelling of de voltooiing der werken moeten zij opnieuw hermetisch gesloten 
worden.

Artikel 52 : Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaats achtergelaten worden.  De 
materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate van de behoeften.  Alvorens op de begraafplaats te worden 
toegelaten moeten de voor de graftekens of -zerken bestemde stenen langs alle zichtbare kanten afgewerkt zijn 
en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.  Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op 
bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot wegneming van de materialen op kosten van de 
overtreder.

Artikel 53 : Het grafnummer moet op het grafteken of -zerk worden aangebracht.  De identificatiegegevens en 
grafschriften mogen de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied niet storen.  Zij 
moeten op al de graftekens of -zerken aangebracht zijn alvorens deze op de begraafplaats worden geplaatst.  De 
uitvoering van uitzonderlijk kleine werkjes en van opschriften kan echter toegelaten worden op bestaande 
graftekens of -zerken onder toezicht van het personeel van de begraafplaats.

Artikel 54 : Het onderhoud van de graven rust op de belanghebbenden.  Verwaarlozing opleverend 
onderhoudsverzuim staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, 
ingestort of bouwvallig is.  De 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 die termijn en bij niet-herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege 
overgegaan tot afbraak of tot wegneming van de materialen, daarenboven, indien het een geconcedeerd graf 
betreft, kan het college van burgemeester en schepenen een einde stellen aan het recht op de concessie.

Artikel 55 : De families of de concessiehouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk tegenover derden van de 
schade die zou berokkend worden aan de nabijgelegen grafkelders, grafzerken of -tekens of voor de ongevallen 
waarvan de bezoekers of personeel der begraafplaats het slachtoffer zouden worden tengevolge van de slechte 
hoedanigheid van het aangewend materiaal, de gebrekkige uitvoering of het gebrek aan onderhoud.  Iedere 
schade dient onmiddellijk door de betrokkene op zijn kosten hersteld of vergoed volgens akkoord

Artikel 56 : Behoudens toestemming van de burgemeester is elk bouw- of aanaardingswerk en elke plaatsing van 
een grafzerk of -teken op de begraafplaats verboden op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. 
Daarenboven is het van de voorlaatste werkdag van oktober af tot en met 2 november verboden gelijk welk 
onderhoudswerk aan de graven uit te voeren, tenzij mits afzonderlijke toelating van de burgemeester.

Afdeling 5 - Ordemaatregelen

Algemene ordemaatregelen.



Artikel 57 : De gelijke toegang tot de gemeentelijke begraafplaatsen moet voor iedereen gegarandeerd worden.

Artikel 58 : Het toezicht op de naleving van het reglement op de begraafplaats wordt onder het gezag van de 
burgemeester waargenomen door de personeelsleden van het gemeentebestuur die hij daartoe aanstelt.
Voor het verbaliseren van die overtredingen dienen de bedoelde aangestelden een beroep te doen op daartoe 
bevoegde personen met politiebevoegdheid.

Artikel 59 : De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek vanaf 08.00 uur tot 
zonsondergang, behoudens afwijkingen, toegestaan door de burgemeester.
De burgemeester zal de begraafplaats kunnen laten sluiten telkens de dienstregeling dit vereist.

Artikel 60 : De toegang tot de begraafplaats is verboden aan personen in staat van dronkenschap en personen, 
vergezeld van honden zonder leiband.

Artikel 61 : Op de begraafplaats is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of 
manifestaties op touw te zetten die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied van de doden stoort 
of kan storen. Het is eveneens verboden te leuren, gelijke welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen, zijn 
diensten aan te bieden en aanplakbiljetten, opschriften, borden of andere aankondigingtekens aan te brengen.
Eenieder die een van de in vorige alinea opgesomde verbodsbepalingen overtreedt, wordt, onverminderd de 
eventuele vervolgingen, uit de begraafplaats gezet.

Artikel 62 : Er worden geen voertuigen op de begraafplaats toegelaten tenzij de burgemeester hiervoor toelating 
verleende.
Dit verbod geldt niet voor de lijkwagens en de voertuigen van kleine afmetingen zoals kruiwagens, 
kinderwagens, rijtuigen voor gehandicapten noch voor de voertuigen van de stedelijke technische dienst of de 
begravingsdiensten.  De voertuigen van de aannemers van graftekens, -zerken en/of grafkelders worden slechts 
toegelaten voor het aflossen van de materialen ; hun maximaal toegelaten totaalgewicht is in ieder geval beperkt 
tot 3,5 ton.

Artikel 63 : De op de begraafplaats gevonden voorwerpen moeten zonder verwijl overhandigd worden aan de 
gemeentelijke verantwoordelijke die er dadelijk nota van neemt en ze aflevert op het politiekantoor.

Artikel 64 : De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.

Artikel 65 : Behoudens de uitdrukkelijke aanvraag van een bevoegd familielid is het verboden binnen de 
omheining van de begraafplaats begrafenissen of lijkstoeten te fotograferen of te filmen; in de andere gevallen 
verleent de burgemeester daartoe machtiging.

Artikel 66 : Plechtigheden die niet overeenstemmen met de gewone begrafenisplechtigheden, zijn verboden 
binnen de omheining van de begraafplaats behoudens voorafgaande toelating van de burgemeester.

Personeel van de begraafplaats.

Artikel 67 : De dienst van de begraafplaats wordt waargenomen, door de bewaker-grafmaker, personeelslid van 
de gemeente, onder toezicht van de gemeentelijke toeziener.  

Artikel 68 : De grafmaker houdt een register bij dat genummerd en geparafeerd wordt door de burgemeester ; 
hierin worden alle begravingen, ontgravingen en asverstrooiingen met alle nuttige inlichtingen ingeschreven. 
Een nummerplaatje met het volgnummer van de begraving wordt door de grafmaker aan iedere lijkkist 
vastgemaakt.
Op het einde van elk jaar wordt het register der begravingen door de burgemeester of de daartoe aangestelde 
beambte geviseerd.  

Artikel 69 : De bewaker-grafmaker is belast met het politietoezicht op de begraafplaats.  Hij houdt een register 
waarin worden ingeschreven :
- de gevonden voorwerpen die hij aan de politiediensten overmaakte ;
- de voorwerpen of grafstenen die de families terugnamen ;
- de grafzerken of -tekens die de stedelijke technische dienst van ambtswege wegnam.



Artikel 70 : Het is de bewaker-grafmaker verboden rechtstreeks of onrechtstreeks winst te delen in het aannemen 
of maken van graftekens of in het leveren van grafstenen, afsluitingen, kruisen, en dergelijke.

Artikel 71 : Het is aan de bewaker-grafmaker verboden tijdens zijn diensturen voor particulieren bebloemingen 
of onderhoudswerken aan de graven uit te voeren.

Artikel 72 : De burgemeester is gemachtigd voor het personeel van de begraafplaats een reglement van 
inwendige orde uit te vaardigen.

Strafbepalingen.

Artikel 73 :
Onverminderd de toepassing van de artikelen 315,340, 453 en 526 van het strafwetboek worden de inbreuken op 
de bepalingen van deze verordening gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen evenals met een 
boete van één tot vijfentwintig euro ofwel met één van deze straffen alleen.

Afdeling 6 – Overgangs- en opheffingsbepalingen.

Artikel 74 : Op de begraafplaats, gelegen te Veurne, Oude Vestingstraat, mogen enkel nog bijzettingen 
geschieden in bestaande concessies.

Artikel 75 : Zijn besluit d.d. 27 juni 2005 houdende vaststelling van het politiereglement op de gemeentelijke 
begraafplaatsen, op te heffen op de datum van inwerkingtreding van dit reglement.
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