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Mevr. Maríike De Vis, Raadslid

Goedkeuring van een nieuw gemeenteliik politiereglement op
de begraaþlaatsen geldig vanaf 01.0l-.2016,

De Raad,
Gelet op artikel 7 van het gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen vastgesteld
door'de Gemeenteraad op 28.þ5.20X3 waarin wordt bepaald dat er 3 soorten concessies

mogelijk zijn:

-

concessievoor25iaarzonderkelder
concessie voor 50 jaar zonder kelder
concessie voor 50 jaar met kelder i

Gelet dat "concessie'50 jaar zonder kelder" weinig wordt genomen i
Gelet dat als er geen plaatsgebrek is, gewone graven of nissen niet onmiddellijk worden
ontruimd wanneer de gemeentelijke grafrust van 15 jaar is verstreken ;
Gelet dat het aangewezen is om het verschil in looptijd tussen gewone grond of nis (gratis)

en concessiegrohd of -nis (betalend) groter te maken zodat burgers zich niet
gediscrimineerd voelen

;

Gelet dat het niet aan te raden is dat gewone graven een gelijke of langere termijn bewaard
bii¡ven dan de concessiegraven of-nissen;

Gelet op het voorstel tot vereenvoudiging waarbij de concessiemogelijkheden worden

beperkt tot :
- concessie30jaarzonderkelder
- concessie 50 jaar met kelder;

Gelet op het voorstel om op de begraafplaatsen :
de huidige zones voor 25 jaar verder te benutten voor 3O-jarige concessies
de huidige zones voor 50 jaar zonder kelder verder te benutten voor de concessies

-

van 50 jaar metkelder of eventueel laterteherbestemmen al naaigelangde noodzaak;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op hetgerneentedecreetvan 15 juli 2005, in hetbijzondei de artikelen 248tot en met
260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht;
Gelet op.het decreet van29 juni20L2tot wijziging van het gemeentedecreet van 15
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreetvan 15

juli
juli

2005;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 20t2 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15. juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van L5 juli 2005 ;

MetZZ ja-stemmen (algemeen stemmen) ;
BESLUIT

Artikel

l:

Een nieuw gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen dat in werking treedt
vanaf 01.01.2016 wordt als volgt vastgesteld :

Artiket

1.

De gemeente Opwijk beschikt over drie begraafplaatsen, gelegen te Opwijk-Cent¡um,
Droeshout en Mazetuele.

Artikel2 - Personen die in Opwiik mogen begraven worden.
De gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Opwijk zijn bestemd voor de begraving,
de bijzetting in een columbarium en de asverstrooiing van :

1.

Do porsonen die overleden zijn op het grondgebied van de gemeonte of er dood
worden aangetroffen.

2.

De personen die ingeschreven zgninhet bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister van Opwijk on die overleden zijn buiten het grondgebied.

3.

De personen die niet in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Opwijk
grenzen van de parochies Droeshout Sint.ingeschrevenzijn,m¿tar wonen binnen de
Jozef en Mazenzele Sint-Pietersbanden.

4.

De personen die de gemeente verlaten hebben om in een instelling of rustobrd voor
bejaarden te verblijven om reden van ziekte of ouderdorn.

5. De personen die de gemeente verlaten hebben om bij hun verwanten tot en met de
derde graadte gaan inwonen om reden van ziekte of ouderdom.

6.

. 7.
8.

De personen die de gemeente sinds minder dan één jaar (364 dagen) verlaten hebben
na er gedurende tenminste tien jaar onafgebroken te hebben gewoond.
De E.ô. arnbtenaren die hun werkelijke verblijfulaats in de gemeente hebben.
De personen die eerder een concessie (graf of nis) hebben aangekocht, om het even

waar zij op het ogenblik van hun overlijden wonen of verblijven.
g. Personen welke gedurende minstens 7 jaar ingeschrevenzqngeweest in de gemeente.
10. Personen, totaal weemd aan de gemeente.

Artikel 3 - Voonvaarden tot besravins. biizettins of asverstrooiine.
Niet

- geconcedeeid (gratis)

:

De personen, vermeld onder artikel 2 :

7,2,3,4,5,6 en7.

Na voldaan te hebben aan de door de gemeenteraad vastgestelde belastingsreglementering
ivm het aa¡kopen ofverlengen van een concessie :
De personen, vermeld onder

artikel2: 8,9

en 10.

Na voldaan te hebben aan de door de gemeenteraad vastgestelde belastinssreglemehtering
ivm de uitstrooiing van personen :
De personen, vemreld onder afükel2: 9 en 10.

Artikel4 - Wanneer kunnen er uitvaarten 4oorg¿4n.
De teraardebestellingen,bijzettngen of verstrooiingen van stoffelijke overschotten op de
gemeentelijke begraafplaatsen zijn mogelÜk op weekdagen enzatetdagen van 9 u tot 16 u, na
een voorafgaande toelating van het gemeentebestuur.
Ze kunnen niet plaatsvinden op zondagen en de volgende 10 wettelijke feestdagen :
l januari - Paasmaandag l mei - Hemelvaartsdag - Pinkstermaandag - 2ljuli
november - 25 december.
augustus l november

-

- ll

-

15

De uitvaarten (teraardebestelling en,bijzettingen of verstrooiingen) op de begraaþlaatsen
gaan verplicht door uiterlijk de 6d" werkdag na het overlijden, de overlijdensdag inbegrepen.
Zaterdagen,zoÍr- en feestdagen worden niet meegerekend.

Er worden geen afivijkingen toegestaan

Bij tussenkomst van het Parket van

de Procureur des Konings begint deze termijn te lopen

vanaf de dag tot toestemming tot begraving.

Artikel5.
De toelating tot begraven/brlzettinglverstrooiing wordt gegeven door de Burgemeester.

Het is verboden, zonder voorafgaande machtiging van de Burgemeester of zijn afgevaardigde,
over te gaan tot het begraven, ontgraven ofoverbrengen Yan stoffelijke overschotten van het
ene graf of de nis n¿nr een ander graf of andere nis.

FIet vervoer van stoffelijke overschotten wprdt gedaan door private ondernemingen.
De personen, die in de gemeente Opwijk overlijden en al dan niet in de registers ingeschreven
zijn, mogen naar een andere gemeente voor hun uitvaart worden overgebracht, na toelating

van de Burgemeester.
Producten of materialen die de normale ontbinding van de stoffelijke overschotten
verhinderen, zijn verboden.

Artikel6.
De teraardebestellingen hebben plaats in afzonderlijke graven, uitgezonderd

bij concessies.

De stoffelijke overschotten worden begraven het één na het ander, in orde van aankomst op
de begraafplaats, behalve in uitzonderlijke gevallen, waarvoor de burgemeesterfoelating kan
geven.
De volgorde en de plaats van de begravingen worden vastgesteld door de burgemeester

Artikel

T.

Op de gemeentelijke begraaþlaatsen zijn volgende zones voorzien

:

Ereperk voor oud-strijders
Zone voor begraving in gewone grond
Zone voor begraving in concessiegrond voor 25 jaar zonder kelder
(uitdovend vanaf 01.01 .2016)
Zone voor begraving in concessiegrond voor 30 jaar zonder kelder
(nieuw vanaf 01.01 .2016)
Zone voor begraving in concessiegrond voor 50 jaar zonder kelder
(uitdovend vanaf 01.01 .2016)
Zone voor begraving in concessiegrond voor 50 jaar met kelder
Zone Voor begraving in concessiegrond voor 50 jaar zonder kelder voor
religieuze gemeenschappen (uitdovend de ruimte is volledig benut)
Zone voor begraving van kinderentotT jazr oud - de verjaardag is bepalend
Zonemetcolumbarium voor de plaatsing van urnen :

o

in een concessienis voor 25 jary
(uitdovend vanaf 01.01 .2016)
o in een concessienis voor 30jaar
(nieuw vanaf 01.01.201 6)
o in een concessienis uoor 50.¡u*
Zone met strooiweide voor de uitstrooiing van de as van een overledene
Zone voor begraving van urnen in het urnenveld :
o in gewone grond
in concessiãgrond voor 25 jaar zonder kelder
(uitdovend vanaf 01.01 .2016)
o in concessiegrond voor 30 janzonder kelder
(nieuw vanaf 0 1.0 I .2016)
o in concessiegrond voor 5iO 1ar zonder kelder
(uitdovend vanaf 01.01 .2016)
o in concessiegrond voor 50 jaar met kelder.

Artikel

S

-

Ereperlc

Op de gemeentelijke begraaftlaatsen wordt het ereperk voorbehouden voor de oud-strijders,
de weerstanders en de oorlogsinvaliden.
Deze kosteloze concessies zijn beperkt tot maximum 50 jaar.
De graftekens op deze graven zijrieenvormig.
Op de graven van de oud-strijders worden de graftekens geplaatst voor de helft op kosten van
het gemeentebestuur en voor de andere helft op kosten van de familie.
Het plaatsen van de foto valt ten laste van de familie.

Artikel9 - Weerstanders en
Op de graven van de weerstanders en de oorlogsinvaliden worden de graftekens, ook het
aanbrengen van de foto, volledig geplaatst op kosten van het gemeentebestuur.

Ook de kosten van het vervoer van de lijkwagen op het
volledig ten laste van het gemeentebestuur.

Artikel

10

-

ge.

meentelijk grondgebied vallen

Conceçsies voor sraven of nissen.

Een concessie kan

-

*tt;;ffTlï*fi*oende
tijdens zijn leven
na het overlijden.door de echtgenoot, echtgenote of verwanten
na het overlijden door de persoon warirTnee officieel een feitelijk

dient de belanghebbende
aankoop van.."
"ff"i::riîlu?i"r"ffi1even
grafsteen te laten plaatsen.

Bij

Een concessie kan worden aangekocht voor 30 jaar

of

op voorhand

een

50 jaar of worden verlengd volgens de

tarieven van het gemeentelijk reglempnt tet zake.
de looptijd wordt de familie door aanplakking op het graf erVof een
op voorhand verwittigd over de mogelijkheid tot verlenging of beëindiging

Bij het einde van

l

schrijven
van de concessie.
jaærr

Indien binnen de gestelde periode de graftekens niet worden weggenomen, neemt de
gemeente opnieuw bezitvande grond en ambtshalvebezit van de gtafsteen en de voorwerpen
die er zich nog op bevinden.
De aankoop van een concessie geeft geen eigendomsrecht, maar alleen het rechf het perceel
of de nis als begraaþlaats te gebruiken.

Elke concessie (graf of nis) kan dienen voor 1 of 2 personen zijnde

:

de overledene, zijnechtgenoot, bloed- of aanverwant tot en met de
2d" graad
leden van religieuze gemeenschappen
personen, samenwoñend en ingeschreven op het zelftle adres en
hun bloed- of aanverwanten tot en met de 2d" gtaad.

Bij het overlijden van de eerste begunstigde wordt het graf gemaakt op dubbele diepte

-

de

tweede persoon wordt later erboven op enkele diepte begraven.

Als de concessie bestemd is voor één persoon, zal deze bij overlijden op enkele diepte
worden begravcn.

In een concessienis kunnen maximum 2 urnen geplaatst worden.
Het college van burgemeester en schepenen wordt door de gemeenteraad gemachtigd om de
concessies te verlenen conform de modaliteiten van de gemeentelijke reglementen ter zake.
Het college van burgemeester en schepenen wordt ook gemachtigd om een concessie te
beëindigen bij toepassing van een procedure van verwaarlozing.

Artikel

11

-

Grafkelders.

Grafkelders zijn op de gemeentelijke begraaþlaatsen alleen toegelaten op de daartoe
bestemde plaatsen, concessiegronden voor 50 jaar en worden altijd geplaatst op dubbele
diepte.
Grafkelders kunnen worden geplaatst door een privéondememing daar \ryaår er door de
gemeente geen werden voorzien. Hun kostprijs wordt dan ook rechtstreeks met de families
geregeld.
Grafkelders geplaatst door de gemeente worden aan de gemeente betaald.
Graf&elders worden voor bijzettingen opengemaakt door privéondememingen in opdracht van
de familie.

Artikel

12

-

Crematie.

De urn met de as van de verbrande stoffelijke overschotten.wordt binnen de omheining.van
de begraafplaatsen :
begraven in concessiegrond, op het ereperk voor oud-strijders ofhet kinderperceel

in

kuil op een diepte van minstens I decimeter
bijgezet in een columbarium met afgesloten gewone of concessienissen
begraven in het urnenveld in een kuil van maximum 50 cm x 50 cm op een diepte van
een

minstens 8 decimeter.
De as kan ook worden uitgestrooid op de strooiweide van de begraafplaats.

Artikel

13

-

Ontsravineen.

Er mag tot geen enkele ontgraving of verwijdering van umen overgegaÍm worden zonder
bevel van het parket van de procureur des Konings of bijzondere toelating van de
burgemeester.
De door de gemeenteruad vastgestelde belasting op de toelating tot ontgraving
verwijdering van urnen is verschuldigd door de aanvrager.

of

Elke ontgraving.moet gebeuien door een gespecialiseerde onderneming, onder toezicht van de
grafmaker, als afgevaardigde van de burgemeester en op kosten van de verzoeker.

De begraafplaats wordt afgesloten tijdens de ontgraving en er word een proces-verbaal
opgesteld.

Het overbrengen van een ontgraven overschot n¿ur een andere gemeente kan alleen gebeuren
na toelating van de burgemeester.
Ontgravingen uit een concessiegrafom het stoffelijk overschot over te brengen naar een niet
geconcedeerd graf of verwijdering uit een concessienis om de urn over te brengen na¿tr een
niet geconcedeerde nis worden niet toegestaan.
Ontgravingen of verwijderingen uit een concessiegraf of concessienis om over te brengen
n*i."t ni".t*" concessie worden todgestaan aan de voorwaarden op dat ogenblik van
toepassing. op dat ogenblik vervalt eventueel de oude concessie.

Artikel
De

14

-

Graftekens ell rerÊrcrggþn.
de

dienen
Concessiegrond

2m
1m

Lengte
Breedte
Hoogte

max. 1,20 m

te hebben

Gewone grond
1,80 m
0,80 m
max. 1,20 m

:

Umenveld
50 cm
50 cm
platte steen
max. 5 cm. boven
maaiveld

De gedenktekens moeten geplaatst worden op een door de burgemeester of zi.jn afgevaardigde
aante geven lijn.
De opschriften en grafschriften moeten sober en sereen zijn, rekening houdend met de nodige
eerbied voor de overledene.
Op het sluitstuk van een nis in het columbarium moet een plaat worden vastgeheqht met
volgende afrnetingen :

Breedte

Dikte

25 cm
30 cm

2cm

Deze plaatbestaat uit zwarte graniet voor gewone nissen en uit gryze gtaniet voor
concêssienissen en wordt dooi het gemeentebestuur ter beschikking gesteld.
sterk worden vastgehe cht zodat ze
lftekens moeten ster
De rechLtopstaandekruisen of andere graftekens
niet overhellen.
het plaatsen van de graftekens moet de overtollige aarde onmiddellijk afgevoerd worden
naar de-plaats die de veiantwoordelijke van de begraaþlaats aanduidt. Deze aarde mag niet
buiten dã beg¡aafplaats gevoerd woiden indien de grafrnaker niet gecontroleerd heeft of er
zich geen menselijke overblijfselen in bevinden.

Bij

Het is verboden graftekens te plaatsen trjdens de week voorafgaand aan Allerheiligen.
Het is aan derden alleen toegélaten werken uit te voeren op de gemeentelijke begraaþlaatsen

tijdens de aarw¡ezigheid van de grafrnaker (van maandag tot vrijdag van 8ul5 tot 15u45)
zodathij in de mogelijkheid is om het vereiste toezicht uit te oefenen.
De plaatsing di.ent op voorhand gemeld te worden.
Het is verboden graftekens, versierselen of aandenkens te plaatsen op de strooiweide.

Enkel op de dag vaTr de asverstrooiing mogen op de strooiweide bloemen, bloemstukken of
kronen neergelegd worden. Deze zullen achteraf door de grafmaker worden verwijderd.
Stenen of afual van de plaatsing of herstelling van grafstenen moeten buiten de begraafplaats
worden gebracht.
Eventuele schade aan naastliggende graven bij het oprichten of herstellen van graftekens moet
door de veroorzaker betaald worden.
Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van de op de graven of nissen geplaatste
voorwerpen.

Artikel

15

-

Onderhoud van de'graven"

Het onderhotrd van alle graven (concessie of niet-concessie) is ten laste van de betrokken
familie.
Verwaarlozing of onderhoudsverzuim staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door
plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozingwordt vastgesteld in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde en
blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraaþlaats aangeplakt
Na het verstrijken van deze teimijn en bij niet-herstelling kan het college van burgemeester
en schepenen een einde maken aanhetrecht op de concessie.

In geval van dringende noodzaak kan de burgemeester ambtshalve verwaarloosde
gedenktekens wegnemen, na - zo mogelijk - de familie verwittigd te hebben en zelfs de
onderhoudskosten op haar te verhalen
Herstellingen mogen slechts binnen de begraafolaats gebguren na verwittiging van de
grafmaker.
Na onderhoud of versiering van een grafmoet de omgeving opnieuw schoongemaakt worden.

Alle afi¡al

vuilnis moeten naar de daartoe bestemde plaats worden gebracht. Het is
verboden afiral en vuilnis onder te delven.
en

Bloemenstukken of 'potten, geplaatst op de graven ter gelegenheid van Allerheiligen, moeten
in de loop van de maand november verwijderd worden.

Vanaf 1 december worden ze opgeruimd door de gemeente Zonder dat men er nog
eigendomsrbchten kan op laten gelden.

De beplantingen op de graven moeten zo aarrgebracht worden dat de planten door hun groei
de omringende gronden en wegen niet innemen. Ze mogen niet hoogstammig zijn en

maximum 60 cm hoog zijn.
De verticale en horizontale baantjes en ruimten tussen de graven
moeten volledig vrij blijven.

-

ook op de umenvelden

-

Bloemstukken, versierselen en beptantingen die op de baanties en ruimten tussen de graven in
overtreding werden aangebracht, zullen systematisch worden verwijderd door de grafmaker.
De wegen moeten steeds vrügehpuden worden en nieniand mag de doorgang van een
uitvaartstoet

verhinderen.

Artikel

16

-

,

Het Liikenhuis.

Geen stoffelijke overschotten mogen in het lijkenhuisje bewaard worden, tenzij de
bescherming van de openbare gezondheid dit vereist of het stoffelijk overschot niet kan

bewaard *o-rd"tt op dã plaats van overlijden en met voorafgaande toestemming van de
burgemeester.
Het lijkenhuisje is ook bestemd om ter identificatie de stoffelijke overschotten te ontvangen
van onbekende personen en van personen, waarop een lijkschouwing moet worden verricht
als gevolg van een rechtelijke beslissing.
1

Artikel

17

- Termiin

van srafrust.

Het gemeentebestuur heeft het recht vanaf het vijftiende jaar, volgend op de begraving in een
niet óoncessie ruimte of vanaf de vervaldatum bij een concessie - de graftekens weg te n€men
en de percelen of gesloten nissen opnieuw te gebruiken
De familie wordt door de burgemeester door'aanplakking I iaar op voorhand verwìttigd.

Bij

concessies moet tle familie altijd de kans krijgen om de concessie

Artikel

18

-

al danniet te verlengen.

Toegans tof de besraafplaatsen.

De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek

van 1 april tot 30 september
van 1 oktober tot 3I maart

:

:

van 8u tot l9u

:

van 8u tot 16u

uitgezonderd op Allerheiligen en Allerzielen blijven de begraaþlaatsen open:
De toegang tot de begraafplafltsen wordt ontzegd aan dronken'personen, leurders, kinderen
beneden Aá njaar niet vergezeld van een volwassene, personen met een hond of andere
dieren, dragers van yuurwapens (uitgezonderd politie en militairen) en personen die zich niet
behoorlijk gedragen.
De begraafplaatsen kunnen worden geopend en gesloten door

-

de grafmaker
de politie
een aangeduide door het gemeentebestuur.

\

:

Het is verboden

:

op de begraafplaatsen te zijn buiten de openingsuren
voorwerpen, papier, inpakmateriaal of vuilnis achter te laten op een andere plaats dan
de hiervoor voorziene

in de struiken of op de grasperken te lopen, de graven te schenden of te builen, de
wegen te beschadigen

te spelen, te roepen, zich luidruchtig of in strijd met de openbare orde te gedragen
op de begraafplaatsen te gaanmet andere voorwerpen dan deze bestemd voor het
overhoud van de grafstenen
zich met fietsen of motorvoertuigen op de begraaþlaatsen te begeven met
uitzondering ian deze voor dienstdoeleinden

Artikel

19

- Reeistratie.

Zowel de dienst burgerlijke stand als de grafmaker houden een register van de begraafplaats
bij. In dit register worden dag nadag, zonder tussenruimte, de begravingen, plaatsing in
columbaria en asverstrooiingen ingeschreven.
De grafmaker is verplicht op iedere kist een genummerd loden plaatje vast te hechten. Het
nummer hiervan wordt ingeschreven in het register.

Artikel20 - Inbreuken op het reslement.
De verantwoordelijke van de begraafplaats heeft het recht om wie een inbreuk pleegt op dit
reglement of in het aþemeen zich niet gedraag!.2òals het op een begraaþlaats past,
onmiddellijk te verwij deren, ongeacht mogelijke rechtsvervolging.
De grafmakerhoudt toezicht op de begraafplaats en brengt over de overtredingen verslag uit
aan de burgemeester, die proces-verbaal kan laten opstellen.
Ouders zijn burgerlijk aånsprakelijk voor inbreuken op dit reglernent, gepleegd door hun
minderjarige kinderen en de werkgevers voor de inbreuken, gepleegd door hun personeel.

Artikel2l.
Dit reglement vervangt alle voorafgaande verordeningen ter zake

en

wordt onmi.ddellijk van

kracht.

Alles wat niet door dit reelement woidt sereeeld,, wordt sereseld door
de wet van 20

-

juii l97l op de begraafplaatsen

en de lijkbe zorgrng en zijnwijzigingen

het decreet van 16 januari 2001 op de begraaþlaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd

bij decreet van
december

-

:

10 hovember 2005,het decreet van 18 april 2008, de decretgn van 9

20ll,het

decreet van22 februari 2013 ende latere wijzigingen

het besluit van de Vlaamse Regering van14 mei2004tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematori4 gewlzigd btj het besluit van de Vlaamse

Regering van2 december 2005 en de latere wijzigingen

Artikel2

:

Het gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen zoals goedgekeurd door de
demãenteraad van 28 mei 2013 wordt opgeheven vanaf 1.I.20t6.

Artikel3:
Dit reglement zal krachtqns artikel 186 van het gemeentedecreet op de gemeentelijke
website worden bekendgemaakt.

Artikel4:
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
- de dienst Burgerzaken van gemeente Opwijk
- de dienst Infrastructuur van gerñeente Opwijk
- de dienst Financiën van gemeente Opwijk
- de politiezone AMOW, Zone 5 - Mollem 230, 1730 Asse

en worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van vlaams-Brabant,

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht:
de secretaris,.
get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,

get. Mevr. f.Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, 21 december 2018
In opdracht:

Mevr. Katleen Biesemans
Gemeentesecretaris

loske
Voorzitter

