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Begraafplaatsen - aanpassing politiereglement - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en meer in het bijzonder artikels 42 en 43 betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, en meer in het bijzonder de artikelen 119, 119bis, 133 en 135~2
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de burgemeester inzake het opstellen van
gemeentelijke reglementen en politiereglementen;

Gelet op de artikelen 15 bis, ~2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, gewijzigd bij het
decreet van 10 november 2005, het decreet van 18 april 2008, de decreten van 9 december 2011 en
het decreet van 22 februari 2013;

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 18 december 2014 houdende de goedkeuring van het
politiereglement op de begraafplaatsen.

Overwegende dat de gemeenteraad alles regelt wat betrekking heeft op de afmetingen van de
graftekens en de aard van de te gebruiken materialen;

Overwegende dat naar aanleiding van opmerkingen van nabestaanden en in het kader van
eenvormigheid de bepalingen inzake het materiaal en afmetingen van de horizontale boord van de
grafsteen bij het begraven in volle grond in de nieuwe blokken aangepast zouden moeten worden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de uitslag van de stemming;

BESLUIT: eenparig

Artikel 1: Het politiereglement "begraafplaatsen" met aangehecht plan als volgt vast te stellen.

Artikel 1
De gemeente beschikt over 4 begraafplaatsen gelegen te Bocholt, Kaulille, Lozen en Reppel.



Artikel 2
Voor de privé-begraafplaatsen gelden de art. 3 Um 10, 24 Um 27,30 Um 33 van deze verordening.

1. Pleegvormen die aan de begravingen of crematies voorafgaan

Artikel 3
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand. Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lichaam op het grondgebied van
de gemeente.

Artikel 4
Diegenen die voor de begraving instaan regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten
betreffende de begraving. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige
gedaan.

Artikel 5
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur
na het overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie met
daarop volgende de begraving, de berging of de verstrooiing van de as, plaats.
Het gemeentebestuur beslist in elk geval over dag en uur van de begrafenis.

Artikel 6
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend
worden.

2. Lijkenvervoer

Artikel 7
De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op een passende wijze vervoerd
worden.

Artikel 8
Het vervoer van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten kan plaatsvinden vanaf het moment dat de
behandelend geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld, bevestigt dat het om
een natuurlijk overlijden gaat en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.

Artikel 9
Als stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland vervoerd moeten
worden, is het vervoer, naar gelang van 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 ondertekend heeft;

c) het regentbesluit van 20 juni 1947, als een lijk vervoerd moet worden naar een land dat niet
bedoeld wordt in a) of b).

Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch dient te gebeuren volgens de regels van
welvoeglijkheid.

3. Mortuarium

Artikel 10
De mortuaria dienen voor:

a) het bewaren in afwachting van de begraving, van de gevonden lijken die nog dienen
geïdentificeerd te worden;

b) het ontvangen van het stoffelijk overschot van overleden personen die niet kunnen bewaard
worden op de plaats van overlijden of hun woonplaats;

Ic) het opnemen van lijken waarop ingevolge rechterlijke beslissing een lijkschouwing moet
I worden verricht;
d) het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid;
e) het bewaren van lijken waarvan de overbrenging is gevraagd door de familie of, bij

ontstentenis door elke belanghebbende, na machtiging van het gemeentebestuur.
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4. Begravingen

Artikel 11
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium
en de asverstrooiing van:

a) de personen die op het grondgebied van onze gemeente overleden zijn of er dood zijn
aangetroffen

b) de personen die buiten het grondgebied van onze gemeente overleden zijn of daar werden
aangetroffen maar die in ons bevolkings- of wachtregister zijn ingeschreven;

c) de personen, begunstigd van een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de
bijzetting in een geconcedeerde nis;

d) ten uitzonderlijke titel en voor zover de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met
onze gemeente, kan de burgemeester toestemming geven tot begraving op een gemeentelijke
begraafplaats;

e) diegene die tijdens zijn leven daarvoor zijn wens heeft uitgedrukt;

Artikel 12
Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats:

a) moeten de gemeentelijke diensten binnen 2 werkdagen verwittigd worden, door middel van
het daartoe bestemde formulier, dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in
het columbarium of een uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de
gemachtigde;

b) rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste
begroeting aan de overledene kan brengen.

De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig te zijn.

Artikel 13
De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen
aan voor begraving in volle grond, grafkelders, kindergraven, urnegraven alsook voor de bijzetting in
de nissen van het columbarium.
Op iedere grafsteen moet het jaartal van de begraving vermeld worden, en bij begravingen in volle
grond dient het volgnummer van het register van de burgerlijke stand op de kist of asurne worden
bevestigd.
De begraving, bewaring in een columbarium of uitstrooiing van de as op de gemeentelijke
begraafplaats met nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan, wordt opgetekend in een register dat
bijgehouden wordt door de gemeente.

Artikel 14
De afstand tussen de doodskisten of lijkwaden bedraagt minstens 60 cm.

5. Graftekens, bouw- en beplatingswerken - onderhoud van de graven

Artikel 15
Het is niet toegestaan grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen,
hun opschriften of aard van de materialen, de zindelijkheid, uniformiteit, gezondheid, veiligheid en rust
op de begraafplaats kunnen verstoren.

De graftekens en andere gedenktekens moeten aan volgende afmetingen voldoen:
a) gewone graven en grafkelders:

Bestaande blokken (*)
- grondplaat:

breedte:
lengte:
hoogte:

- [!dg:
hoogte:
breedte:
dikte:

90cm
80 cm
10 cm



Nieuwe blokken (*)
- grond plaat:

breedte:
lengte:
hoogte:

- [ldg:
hoogte:
breedte:
dikte:

- bloemenplaat:
breedte:
lengte:
hoogte:

110 cm
30 cm
6 cm

90 cm
80 cm
10 cm

110 cm
40 cm
6cm

Grondplaat, rug en bloemenplaat dienen allen uit hetzelfde materiaal vervaardigd.

(*) Overgangsregeling: zolang er nog plaats is in de oude blokken, kan er gekozen worden
voor begraving volgens het oude of nieuwe systeem (enkel rug). Zodra de oude blokken vol
liggen is er geen keuze meer mogelijk.

b) voor kindergraven:
- grondplaat:

breedte:
lengte:
hoogte:

hoogte:
breedte:
dikte:

60 cm
90 cm
10 cm

45cm
60 cm
10 cm

Als materialen voor de grafstenen wordt natuursteen gebruikt in grijstinten.

Bovengronds begraven is op de begraafplaatsen van de gemeente Bocholt niet toegelaten.

Artikel 16
De graftekens moeten zodanig geplaatst worden dat de verticale stenen op een rechte lijn staan. Zij
moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet belemmeren
en dat ze geen schade aanbrengen aan de aangrenzende graftekens en graven.

Artikel 17
Voor ze op de begraafplaatsen worden toegelaten, moeten de voor het grafteken bestemde
materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en klaar om onmiddellijk geplaatst te worden. Geen enkel
hulpmateriaal, restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats achtergelaten worden.
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften. Zwaar vervoer is op de
begraafplaatsen niet toegelaten.

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 18
Het is iedereen toegestaan gedenktekens, bloemen of planten neer te leggen aan de graftekens en
graven op de bloemenplaatlgrondplaat. Aan de columbariummuur is hiervoor een zone in dolomiet
voorzien.

Zij mogen echter in geen geval de veiligheid in gedrang brengen, noch de doorgang belemmeren.
De burgemeester of zijn afgevaardigde zal deze bijhorigheden doen verwijderen van zodra zij de orde,
de veiligheid, de uniformiteit en de reinheid in het gedrang brengen of het nodige onderhoud
verhinderen.



5 cm
50 cm
50 cm

Kronen of sierstukken uit natuurlijke bloemen moeten door de nabestaanden weggenomen worden
zodra ze niet meer fris zijn.

Bloemen en planten die op de graven zijn aangebracht moeten steeds in goede staat onderhouden
worden. Als ze afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan kan het
gemeentebestuur deze ambtshalve wegnemen.

Het is verboden om bomen, coniferen of heesters, bodembedekkers of vaste planten aan te planten.

Artikel 19
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden, ook niet van
betonboorden of andere materialen. Ook mogen er geen steentjes, ... rond de graven gelegd worden.
Banken in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan. Inbreuken hierop worden ambtshalve verwijderd.

Artikel 20
Scheefstaande en omgevallen graftekens dienen door toedoen van de nabestaanden opnieuw recht
gezet of verwijderd te worden.

Artikel 21
De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven.

6. Crematie- columbarium - asverstrooiing

Artikel 22
De as van de gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de
begraafplaats:

a) worden bijgezet in een columbarium in gesloten nissen;
De maximum afmetingen van de urne zijn de volgende:

Hoogte: 30 cm
Dikte: 16 cm

Nadat de asurne in de nis is geplaatst, wordt die door de aangestelde van de gemeente
afgesloten. De gemeente plaatst een voorlopige afdekplaat. De familie zorgt voor een
definitieve afdekplaat die aan de volgende voorschriften voldoet:

de dekplaat is een achthoek met twee uitsparingen aan de zijkanten voor de bevestiging,
de uitsparing bevindt zich in het midden van de linker- en rechterzijde van 22 cm
de achthoek heeft:

o een doormeter van 37 cm
o een dikte van 2 cm
o 4 zijden van 22 cm lang en 4 zijden van 11 cm lang.(*)

Vermelding van: naam, voornaam, geboorte- en sterftejaar van de overledene
Materiaal: mat gepoleerde zwarte/grijze graniet

(*) Best worden vooraf de maten genomen van de nis zelf, deze nissen zijn niet a/tijd
maatvast.

b) begraven worden in volle grond OP het urnenveld;
graven in het urnenveld voldoen aan volgende afmetingen:
- grond plaat:

dikte:
breedte:
lengte:

- géén rug
- fotoblok of andere attributen: max. hoogte: 15 cm

De afstand tussen twee grafstenen moet minimum 20 cm bedragen.

c) begraven worden op de plaats van de gewone graven;
d) bijgezet worden in een bestaande grafkelder;

Voor afmetingen wat betreft c) en d) verwijzen we naar artikel 15

e) uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van
een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend;



De as kan eveneens worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale
zee en begraven, bewaard of uitgestrooid worden op een andere plaats dan op de aan het
grondgebied van België grenzende territoriale zee of de begraafplaats in overeenstemming met de
geldende bepalingen van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Artikel 23
Zowel op de strooiweide als aan het columbarium, wordt een plaats voorbehouden voor het
aanbrengen van gedenkenisvoorwerpen.

7. Ontgravingen

Artikel 24
Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen en behoudens de ontgravingen
naar aanleiding van een bestuurlijke beslissing, mag geen ontgraving worden verricht dan met de
schriftelijke toelating van de burgemeester.
Het verlenen van toestemming tot opgraving kan enkel door de burgemeester.
Alle kosten zijn ten laste van de aanvragers.

Artikel 25
De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaande schriftelijk te worden gericht aan de
burgemeester. Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere
voorwaarden op te leggen, moeten steeds dag en uur waarop de ontgraving zal gebeuren worden
vastgesteld in overleg met de dienst van de begraafplaatsen.

Artikel 26
Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op zaterdagen en zon- en
feestdagen geen ontgravingen verricht.
Tijdens de ontgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd.
Een lid of een afgevaardigde van de familie wordt toegelaten om bij de ontgraving aanwezig te zijn.

8. Politie

Artikel 27
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek, alle dagen tussen zonsopgang
en zonsondergang, of met bijzondere toelating van de burgemeester.

Artikel 28
De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het
gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen welke
op de begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, erop
aangebrachte gedenktekens, beplantingen, ...

Artikel 29
Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden
verschuldigde eerbied verstoord wordt.
Het is in het bijzonder verboden:

a) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij het
decreet van 16 januari 2004 of bij deze politieverordening;

b) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden

Artikel 30
Het is verboden:

a) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of op
welke wijze dan ook te beschadigen;

b) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen;
c) binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval neer te

leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen;
d) om zich op de begraafplaatsen of de aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet

overeenstemt met de ernst en de stilte van de plaats en met de eerbied verschuldigd aan de
doden;

,
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e) met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe
toelating wordt verleend door de burgemeester;

f) 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;

g) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de
doden verschuldigde eerbied verstoren.

9. Strafbepalingen

Artikel 31
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen in
geen andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek
niet van toepassing zijn, worden inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen.

Artikel 2: Dit reglement in werking te laten treden de vijfde dag na de bekendmaking ervan volgens de
bepalingen van art 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Artikel 3: De politieverordening op de begraafplaatsen van 18 december 2014 op te heffen.

Artikel 4: Afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht te verzenden aan
de provinciegouverneur van Limburg in zijn hoedanigheid van Vlaams regeringscommissaris.

Artikel 5: Afschrift van dit besluit over te maken aan:
- Directie Federale Taken, Toezicht en Bezwaren, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
- de griffie van de politierechtbank, RAC., Dieplaan 14, 3600 Genk
- de correctionele griffie te Tongeren, Piepelpoel10, 3700 Tongeren
- de politiezone Noordoost-Limburg, Lokaal Informatie Kruispunt, Rode Kruislaan 34, 3960 Bree
- de politie van Bocholt, Dorpsstraat 65, 3950 Bocholt
en ter kennisgeving aan:
de dienst burgerzaken en de technische dienst van de gemeente.

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad

de secretaris
(gel.) Eddie Brebels

de secretaris

Voor eensluidend afschrift

de voorzitter
(gel.) Jos Claessens

de burgemeester
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