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Hoofdstuk 1 — Begraafplaatsen.
Afdeling 1 — Algemeen.
Artikel 1.
Het gemeentebestuur beschikt over een begraafplaats in
de Molenstraat en een begraafplaats in de Populierenlaan, “Kruisbeekveld” genaamd. Alleen op deze laatste
begraafplaats is nog begraving of bijzetting mogelijk.
Artikel 2.
De begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk:
 van 1 mei tot 2 november: alle dagen van 08.00 uur
tot 20.00 uur;
 van 3 november tot 30 april: alle dagen van 08.00
uur tot 16.30 uur.
Artikel 3.
Het gemeentebestuur houdt voor elke begraafplaats een
register bij met vermelding van:
 de naam, het nationaal nummer, de geboortedatum,
de datum van overlijden en begraven van de overledene;
 de plaatsen waar de stoffelijke overschotten begraven, bijgezet of uitgestrooid zijn;
 de verleende concessies;
 de opgravingen;
 de geruimde graven en nissen.
Artikel 4.
De begraafplaats Kruisbeekveld is voorzien van:
 percelen voor begraving in volle grond;
 percelen voor bijzetting in een grafkelder;
 percelen voor bovengrondse begraving;
 een urnenveld voor bijzetting in een grafkelder;
 een columbarium voor bijzetting van asurnen in een
nis;
 een strooiweide voor het uitstrooien van de as van
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gecremeerde lijken.
 een zuil op de strooiweide voor het bevestigen van
naamplaatjes.
Artikel 5.
De begraafplaats is bestemd voor het begraven, het
bijzetten, de asverspreiding van:
 de personen die begunstigde zijn van een recht op
begraving in een geconcedeerd graf of bijzetting in
een geconcedeerde nis op de begraafplaats;
 de personen die in de gemeente overleden zijn of
dood zijn aangetroffen;
 de personen die buiten het grondgebied van de
gemeente overleden zijn, maar ingeschreven zijn in
de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of
wachtregister van de gemeente
 andere dan de hiervoor vermelde personen wanneer
dit aangevraagd wordt door de persoon die instaat
voor de lijkbezorging.
Artikel 6.
De begraving van een stoffelijk overschot in volle
grond, de begraving van een asurn in volle grond, de
bijzetting van een asurn in het columbarium, de asverstrooiïng op de begraafplaats is kosteloos voor de
personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.
Artikel 7.
Een niet-geconcedeerd graf wordt minstens tien jaar
bewaard.
Afdeling 2 — Politie
Artikel 8.
Op de begraafplaatsen is het verboden handelingen te
stellen in strijd met de orde van de plaats en de eerbied
voor de doden.
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gebruik van andere afdekplaatjes is verboden.

Artikel 9.
Op de begraafplaatsen is elke aanplakking, reclame of
opschrift verboden.
Artikel 10.
Het is verboden op de begraafplaatsen te leuren, voorwerpen uit te stallen of te verkopen of zijn diensten aan
te bieden.
Afdeling 3 — Graven.
Artikel 11.
Het onderhoud van de graven rust op de belanghebbenden.
Artikel 12.
De beplantingen op de graven mogen niet hoogstammig
zijn.
Artikel 13.
Verwaarlozing 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 gedurende een jaar bij het
graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling
worden de materialen eigendom van de gemeente. Het
college van burgemeester en schepenen regelt de bestemming van deze materialen.
Artikel 14.
Op de begraafplaatsen is het van de voorlaatste werkdag
van oktober tot en met 2 november verboden onderhoudswerken aan de graven uit te voeren.
Artikel 15.
Op de begraafplaatsen mag geen enkel materiaal achtergelaten worden.
Bij overtreding van deze bepaling wordt op bevel van
de burgemeester overgegaan tot de wegneming van de
materialen op kosten van de overtreder.
Artikel 16.
Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van
de op de graven geplaatste voorwerpen.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor diefstal of beschadiging van de gedenktekens, beplantingen, en dergelijke.
Afdeling 4 — Columbarium.
Artikel 17.
De nissen in het columbarium zijn bestemd voor het
bijzetten van één of twee asurnen.
Artikel 18.
De nissen in het columbarium moeten onmiddellijk na
het bijzetten van de asurn afgedekt worden. De afdekplaatjes worden door het gemeentebestuur geleverd. Het
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Artikel 19.
De volgende vermeldingen kunnen op de afdekplaatjes
aangebracht worden:
 een teken of symbool van religieuze of filosofische
aard;
 de voornamen, de naam, het jaartal van geboorte en
overlijden van de overledene;
 een foto van de overledene.
Alle andere vermeldingen zijn verboden.
Afdeling 5 — Asverstrooiïng.
Artikel 20.
Op de begraafplaats is een grasperk voorzien voor
asverstrooiïng. Dit grasperk mag slechts betreden
worden ingeval een asverstrooiïng plaatsheeft.
Artikel 21.
[De asverstrooiïng gebeurt door middel van een asverstrooiïngstoestel. Dit toestel wordt bediend door de
begrafenisondernemer.]
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-03-26]
Artikel 22.
Op de zuil geplaatst op de strooiweide kunnen de
naamplaatjes aangebracht worden van de personen van
wie de as er verstrooid is.
Deze naamplaatjes vermelden de naam van de overledene en de datum van overlijden.
Afdeling 6 — Opgraving.
Artikel 23.
§ 1.
Geen opgraving mag in beginsel gebeuren dan
op bevel van een gerechtelijke overheid.
§ 2.
De burgemeester kan om ernstige redenen
toelating tot opgraving van een niet-gecremeerd lichaam
verlenen met de bedoeling wederbegraving op een
andere plaats of crematie. In de toelating duidt de
burgemeester de aannemer aan die de opgraving zal
uitvoeren.
De kosten verbonden aan de opgraving zijn voor rekening van wie de opgraving gevraagd heeft onverminderd de verschuldigde retributie.
Artikel 24.
De opgraving gebeurt in het bijzijn van een politieambtenaar die hiervan een proces-verbaal opstelt.
Artikel 25.
Tijdens de opgraving wordt de plaats voor het publiek
visueel afgeschermd.
Artikel 26.
Het lijk wordt in afwachting van vervoer en tijdens het
transport bewaard in een lucht- en vloeistofdichte kist.
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Artikel 27.
Het verwijderen van een asurn uit een graf of uit een nis
van het columbarium wordt beschouwd als een opgraving.
Het verwijderen van een asurn mag alleen gebeuren na
toelating van de burgemeester en wordt uitsluitend
uitgevoerd door het gemeentepersoneel of de aannemer
aangeduid door de burgemeester.
De burgemeester verleent toelating tot verwijdering van
een asurn op gezamenlijk schriftelijk verzoek van zowel
de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een
feitelijk gezin vormde, als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad.

voorwerpen.

Afdeling 7 — Ruiming.

Artikel 31.
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting
bijwonen.

Artikel 28.
§ 1.
Wanneer niet-geconcedeerde percelen voor
nieuwe begravingen moeten worden gebruikt, wordt een
afschrift van de beslissing tot verwijdering gedurende
een jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.
Deze beslissing vermeldt de termijn waarbinnen de
graftekens mogen weggenomen worden. Bij het verstrijken van die termijn worden de niet weggenomen
graftekens eigendom van de gemeente. Het college van
burgemeester en schepenen regelt de bestemming van
deze materialen.
§ 2.
Wanneer niet-geconcedeerde nissen van het
columbarium voor nieuwe bijzetting moeten worden
gebruikt, wordt een afschrift van de beslissing tot
verwijdering gedurende een jaar bij de nis en aan de
ingang van de begraafplaats uitgehangen.
Bij gebrek aan andersluidende schriftelijke bepaling
door de overledene, kan op gezamenlijk schriftelijk
verzoek van zowel de echtgenoot of van diegene met
wie de overledene een feitelijk gezin vormde, als van
alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad, de as
een andere bestemming krijgen overeenkomstig de
bepalingen van artikel van 24, § 1, van het decreet van 7
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
De beslissing tot verwijdering vermeldt de termijn
waarbinnen dit moet gebeuren.
Bij het verstrijken van die termijn wordt de niet weggenomen afdekplaat eigendom van de gemeente. Het
college van burgemeester en schepenen regelt de bestemming van deze materialen.
Artikel 29.
§ 1.
De stoffelijke resten die aangetroffen worden in
de geruimde graven worden afgevoerd voor verbranding
of voor begraving in een massagraf rekening houdende
met de laatste wilsbeschikking van de overledene over
de wijze van lijkbezorging.
De as die aangetroffen wordt in de geruimde nissen van
het columbarium wordt uitgestrooid op de strooiweide
van de begraafplaats.
§ 2.
Het college van burgemeester en schepenen
regelt de bestemming van de aangetroffen waardevolle
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Hoofdstuk 2 — Lijkbezorging.
Afdeling 1 — Kisting en vervoer van lijken.
Artikel 30.
Het stoffelijk overschot moet in een doodskist of een
ander lijkomhulsel geplaatst worden.
Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden,
en andere producten die de natuurlijke en normale
ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is
verboden.

Artikel 32.
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing
mag de kist na de kisting niet meer geopend worden.
Artikel 33.
Het lijkenvervoer en de lijkstoeten verlopen ordelijk en
met de aan de overledene verschuldigde eerbied.
Artikel 34.
Elk overlijden op het grondgebied van de gemeente
wordt onmiddellijk aangegeven aan de ambtenaar van
de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens ingeval van
ontdekking van een lijk op het grondgebied van de
gemeente.
Artikel 35.
Diegene die voor de lijkbezorging instaat, regelt met het
gemeentebestuur de nodige formaliteiten. Wanneer
niemand voor de lijkbezorging instaat, doet het gemeentebestuur het nodige.
Artikel 36.
Het gemeentebestuur voorziet in een behoorlijke lijkbezorging van behoeftigen rekening houdende met de
laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging.
Afdeling 2 — Begraving.
Artikel 37.
Een niet-gecremeerd lichaam mag alleen op de begraafplaats worden begraven.
De urn met de as van een gecremeerd lichaam kan op de
begraafplaats worden begraven.
Artikel 38.
De begraving kan plaatshebben in volle grond, in een
grafkelder of bovengronds.
De plaats voor een niet-gecremeerd lichaam kan worden
ingenomen door een urn.
Artikel 39.
De begraving mag slechts gebeuren in een van de
volgende gevallen:
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 na toestemming van de ambtenaar van de burgerlijke
stand;
 na toestemming van de procureur des konings;
 na machtiging verleend door een overheid bevoegd
voor het verlenen van een toestemming tot begraving.
Artikel 40.
Het gemeentebestuur houdt een register bij waarin de
toestemmingen tot begraving worden ingeschreven met
vermelding van de plaats van begraving, bijzetting of
uitstrooiing op de gemeentelijke begraafplaats of op een
private begraafplaats gelegen op het grondgebied van de
gemeente.
Artikel 41.
In volle grond worden de niet-veraste lichamen horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil.
Er worden ten hoogste twee niet-veraste lichamen
boven elkaar geplaatst. Tussen de doodskisten of lijkwaden wordt een laag grond van minimum 30 cm dikte
aangebracht. Boven de bovenste doodskist of lijkwade
bevindt zich een laag grond van minimum 65 cm.
Artikel 42.
Op de begraafplaats is een urnenveld voorzien voor het
bijzetten van één of twee asurnen in een grafkelder.
Artikel 43.
De grafkelder moet onmiddellijk na het bijzetten van de
asurn afgedekt worden met een voorlopige dekplaat.
Artikel 44.
[Op de begraafplaats kan worden begraven, bijgezet of
as verstrooid van maandag tot zaterdag van 09.00 uur
tot 16.00 uur; op zaterdag begraven tot 14.00 uur.
Er wordt niet begraven, bijgezet of as verstrooid op
zondagen, feestdagen, 2 januari, maandag kermis
Opperstraat en 26 december.]
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-03-26]

Artikel 45.
De grafkuilen worden gemaakt door het gemeentepersoneel.
Artikel 46.
De werkplaats die geopend wordt met het oog op het
delven van de grafkuil moet behoorlijk aangeduid zijn.
De kuil moet onmiddellijk na de begraving gedempt
worden en het materieel en de gebruikte werktuigen
verwijderd worden.
Afdeling 3 — Crematie.
Artikel 47.
De crematie mag slechts gebeuren in een van de volgende gevallen:
 na toestemming van de ambtenaar van de burgerlijke
stand;
 na toestemming van de procureur des konings;
 na machtiging verleend door een overheid bevoegd
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voor het verlenen van een toestemming tot crematie.
Artikel 48.
Naast begraven, kan de asurn worden bijgezet in een nis
van het columbarium.
De as van een gecremeerd lichaam kan uitgestrooid
worden op de strooiweide van de begraafplaats.
Afdeling 4 — Graftekens.
Artikel 49.
Op de begraafplaatsen mag alleen op geconcedeerde
percelen een stenen grafteken geplaatst worden.
Bij overtreding van deze bepaling ontstaat voor diegene
die het grafteken heeft doen plaatsen, van rechtswege de
verplichting een concessie te verwerven tegen de op dat
ogenblik geldende voorwaarden.
Artikel 50.
Op een graf waar begraven werd in volle grond mag pas
een stenen grafteken geplaatst worden na een periode
van minstens zes maanden te rekenen vanaf de begraving. Deze termijn moet niet in acht genomen worden
wanneer de begraving gebeurt in een grafkelder.
Artikel 51.
De grafkelder op het urnenveld moet binnen de dertig
dagen na het bijzetten van de urn afgedekt worden met
een stenen grafteken.
Artikel 52.
§ 1.
De stenen graftekens hebben verplicht de
volgende maximumafmetingen:
 kindergraven: 1,20 m lang x 0,60 m breed en 0,85 m
hoog;
 graven op het urnenveld: 60 cm op 60 cm en 5 cm
dik;
 andere graven: 2 m lang, 1 m breed en 1,40 m hoog.
§ 2.
De graftekens op het urnenveld bestaan uit een
horizontale vlakke steen. De vermeldingen zijn ofwel in
de steen gegraveerd ofwel op de steen gekleefd.
§ 3.
De bepalingen van § 1 zijn niet van toepassing
op:
 de bestaande graftekens;
 de afdekplaten van het columbarium.
Artikel 53.
De concessiehouder, of bij ontstentenis elke belanghebbende, kan een stenen grafteken doen plaatsen.
Artikel 54.
De stenen graftekens die niet in overeenstemming zijn
met de bepalingen van artikel 52, zullen op bevel van de
burgemeester verwijderd worden op kosten van diegene
die het grafteken heeft doen plaatsen.
Artikel 55.
Alvorens op de begraafplaats te worden toegelaten,
moeten de voor de graftekens bestemde stenen afge-
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werkt en gereed zijn om onmiddellijk geplaatst te
worden.
Artikel 56.
Behoudens toestemming van de burgemeester is op de
begraafplaatsen de plaatsing van graftekens, beplantings- of aanaardingswerk verboden op zondagen en
wettelijke feestdagen en vanaf 16 oktober tot en met 2
november.
Artikel 57.
Op de begraafplaatsen mogen de grafschriften niet van
aard zijn om de welvoeglijkheid, de orde en de aan de
doden verschuldigde eerbied te storen.
Hoofdstuk 3 — Mortuarium.
Artikel 58.
Het gemeentelijk mortuarium is bestemd om stoffelijke
overschotten te ontvangen:
 ter bewaring van het stoffelijk overschot van een
overleden inwoner van de gemeente in afwachting
van de begrafenis of crematie;
 ter identificatie van onbekende personen;
 indien een lijkschouwing moet worden uitgevoerd.
Artikel 59.
Het is verboden het stoffelijk overschot van een overleden inwoner van de gemeente langer dan achtenveertig
uur na het overlijden, elders op het grondgebied van de
gemeente te bewaren dan in het gemeentelijk mortuarium. Deze maatregel geldt niet de dag van de begrafenis
of de crematie.
De burgemeester kan, rekening houdend met bijzondere
omstandigheden, toelating geven hiervan af te wijken.
Artikel 60.
In het mortuarium wordt een register bijgehouden met
de identiteit van de overledenen die in het mortuarium
gebracht worden.
Artikel 61.
Het mortuarium kan gebruikt worden, indien dit aangevraagd werd door de nabestaanden van de overledene,
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of bij ontstentenis door elke belanghebbende:
 voor een laatste begroeting van de overledene;
 voor een plechtigheid voorafgaand aan de begraving
of bijzetting.
Hoofdstuk 4 — Slot- en strafbepalingen.
Artikel 62.
De overtreders van de bepalingen van dit reglement
worden bestraft met een administratieve geldboete van
maximum 250 euro.
Dezelfde straf geldt ook voor het niet naleven door de
concessiehouder van de voorwaarden opgelegd in de
concessie.
Artikel 63.
Het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2004 — Politie
— Reglement begraafplaatsen en lijkbezorging, zoals
gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 oktober
2004, wordt opgeheven.
Artikel 64.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt door een
aanplakbrief die het onderwerp van het reglement
vermeldt.
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking.
De integrale tekst van dit reglement wordt gepubliceerd
op de gemeentelijke website en zal aangeplakt blijven
aan de ingang van elke begraafplaats.
Artikel 65.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit
zal aangetekend worden verzonden naar:
1° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van
Brussel, voor kennisgeving;
2° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor
kennisgeving.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit
zal worden verzonden naar de politiezone TARL, voor
kennisgeving.

