Gemeentelijke reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging .
Art. 1 - Definities:
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
a) lijk:

dood lichaam van een mens waarvan het overlijden werd vastgesteld
door de ambtenaar van de burgerlijke stand;

b) as:

wat van een lijk overblijft na crematie overeenkomstig de wet;

c) stoffelijke overschotten:

het lijk of de as;

d) lijkbezorging:
- het begraven van lijken of as in volle aarde;
- het bijzetten van lijken of as in een grafkelder;
- het verstrooien van as op een strooiweide;
- het bijzetten van as in een columbarium;
- het bijzetten van as op het urnenveld;
e) Lijkbezorging in gewone lijn :

kosteloos voor een bewaartermijn van 10 jaar:
- het begraven van een lijk in volle aarde in een niet in concessie gegeven
graf;
- het bijzetten van de as in een niet in concessie gegeven nis van het
columbarium;
- het verstrooien van de as op de strooiweide;
- het bijzetten van as in een niet in concessie gegeven ondergrondse nis
op het urnenveld;

f) Lijkbezorging in concessiestelsels :

betalend voor een bewaartermijn van bepaalde duur:

- het begraven van een lijk in volle aarde in een in concessie gegeven
graf;
- het bijzetten van de as in een in concessie gegeven nis van het
columbarium;
- het bijzetten van as in een in concessie gegeven ondergrondse nis op
het urnenveld;
g) naaste verwanten:

de personen die bevoegd zijn om in de lijkbezorging te voorzien;

h) grafteken:

iedere constructie, zerk, kruis of gelijkaardig herinnerings- of
identificatieteken op een graf of de plaat die een nis van het columbarium
of het urnenveld afsluit;

i) grafconcessie:

in concessie gegeven grond voor begraving van lijken of as, hetzij in volle
aarde, hetzij in een reeds bestaande grafkelder;

j) columbariumconcessie:

een in concessie gegeven nis in het columbarium;

k) concessie op het urnenveld:

een in concessie gegeven ondergrondse nis op het urnenveld;

l) aanvrager van een concessie: - de natuurlijke persoon die de concessieaanvraag indient of
- de natuurlijke persoon in wiens naam een derde, hiertoe gemachtigd,
deze aanvraag indient;
m) begunstigde:

persoon van wie de stoffelijke overschotten overeenkomstig de
concessieaanvraag mogen bijgezet worden in de betreffende
grafconcessie of columbariumconcessie.

n) werkdag:

de dagen van de week met uitzondering van de zaterdag, de zondag
en de vastgestelde feestdagen.

Art. 2 - Stedelijke begraafplaatsen en begraafplaatsbeheerders:
De stedelijke begraafplaatsen te Mortsel zijn:
De begraafplaats Mortsel-Dorp, Lepelstraat 1, Tel: 03 440 20 11, Gsm 0498 88 57 36
De begraafplaats Cantincrode, Krijgsbaan 65, Tel: 03 440 14 66, Gsm 0498 88 57 35
Beide begraafplaatsen zijn per e-mail te bereiken via: begraafplaats@mortsel.be
Alle vragen en meldingen via:

Infobalie - Stadsonthaal, Stadsplein 2
onthaal@mortsel.be of 03 444 17 17

Art. 3 - Openingsuren - Toegang - Orde:
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn geopend:
- van 1 april tot en met 15 november:
van 8.00 uur tot 20.00 uur;
- van 16 november tot en met 31 maart :
van 8.00 uur tot 16.00 uur.
Om het uitvoeren van onderhoudswerken te vergemakkelijken in de periode die 1 november - Allerheiligen voorafgaat, kan het college van burgemeester en schepenen een afwijkende dienstregeling instellen voor
een periode gelegen tussen 15 oktober en 3 november van hetzelfde jaar.
De begraafplaatsen zijn enkel toegankelijk voor voetgangers, behoudens de uitzonderingen die
uitdrukkelijk zijn vermeld in dit reglement.
Op de begraafplaats Cantincrode is fietsen toegelaten aan bezoekers die minder mobiel zijn. Deze toelating
geldt niet op 1 en 2 november.
Aan wie niet in staat is zich te voet op de begraafplaats te begeven kan de burgemeester of zijn
afgevaardigde, op voorlegging van een medisch attest, toelating verlenen om zich per wagen op de
begraafplaats te begeven. Deze toelating geldt niet op 1 en 2 november en dient door de gebruiker getoond
te worden op verzoek van de dienstdoende grafmaker.
Begrafenisaannemers en steenkappers mogen zich enkel
beroepswerkzaamheden per wagen op de begraafplaats begeven.
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Bezoekers dienen zich tien minuten voor sluitingstijd naar de uitgang te begeven, zodat zij de begraafplaats
op het sluitingsuur effectief verlaten hebben.
Op de begraafplaats zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden verschuldigde
eerbied verstoord worden.
Het is in het bijzonder verboden:
aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij wet
of onderhavig reglement;
goederen tot koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.
Art. 4 - Toegelaten lijkbezorging in gewone lijn, dit is niet in een grafconcessie, columbariumconcessie of in
een concessie op het urnenveld.
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de lijkbezorging, in gewone lijn, van de stoffelijke
overschotten van:
a)

personen die op het grondgebied van de stad overleden zijn of er dood werden aangetroffen;

b)

personen die hun laatste hoofdverblijfplaats hadden op het grondgebied van de stad,
maar die buiten het grondgebied van de stad overleden zijn of dood werden aangetroffen;

c)

personen die hun laatste hoofdverblijfplaats hadden in een woon- en zorgcentrum buiten het
grondgebied van de stad Mortsel, met als voorlaatste hoofdverblijfplaats een adres op het
grondgebied van de stad.

d)

personen die hun laatste hoofdverblijfplaats buiten het grondgebied van de stad Mortsel, op
voorwaarde dat zij gedurende minstens 40 jaar een adres op het grondgebied van de stad Mortsel
hadden als hoofdverblijfplaats.

e)

overige personen, mits betaling van een “belasting op de lijkbezorging van personen vreemd aan
de stad”, waarvan het tarief wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Het recht op lijkbezorging in gewone lijn op de gemeentelijke begraafplaatsen te Mortsel vervalt wanneer
de stoffelijke overschotten reeds elders werden begraven, bijgezet of verstrooid.
De burgemeester wijst de plaats van lijkbezorging aan met inachtneming van het beginsel dat de
lijkbezorging in gewone lijn op de begraafplaats Mortsel-dorp is voorbehouden aan personen die hun
laatste hoofdverblijfplaats hadden binnen de gebiedsomschrijving op grondgebied Mortsel van de
parochies Sint-Benedictus of Sint-Jozef en personen die hun laatste hoofdverblijfplaats hadden in een
woon- en zorgcentrum buiten het grondgebied van de stad Mortsel, met als voorlaatste hoofdverblijfplaats
een adres binnen de gebiedsomschrijving van de parochies Sint-Benedictus of Sint-Jozef op grondgebied
Mortsel.
In alle andere gevallen gebeurt de lijkbezorging in gewone lijn op de begraafplaats Cantincrode.
Bij de aanwijzing van de plaats van lijkbezorging kan de burgemeester om sociale of humanitaire redenen
afwijken van dit beginsel.
Bij elke begraving in gewone lijn wordt het lijk horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil. Elke graf in
gewone lijn heeft als afmetingen 2,10 m x 0,75 m.
De afstand tussen de grafkuilen bedraagt 20 cm.
Art. 5 - Toegelaten lijkbezorging
- in een grafconcessie of
- in een columbariumconcessie of
- in een urnenveldconcessie.
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de lijkbezorging in een grafconcessie, een
columbariumconcessie of in een urnenveldconcessie, van de stoffelijke overschotten van personen die
werden aangeduid als begunstigde van een concessie op een van de begraafplaatsen.
Art. 6 - Erepark voor oud-strijders
Een geconcedeerd graf op het erepark voor oud-strijders op de begraafplaats Cantincrode wordt, door het
stadsbestuur gedurende 25 jaar, kosteloos ter beschikking gesteld en is voorbehouden voor de begraving
van de stoffelijke resten van:
a)

de Belgische militairen en gelijkgestelden van de oorlog 1914-18,
als dusdanig erkend door het Ministerie van Landsverdediging, in het bezit van de “strijderskaart”
of “vuurkaart”, die bij overlijden hun woonplaats in Mortsel hebben;

b)

de erkende politieke gevangenen,
als dusdanig erkend door het Ministerie van Landsverdediging, in het bezit van het statuut van
politiek gevangene, die bij overlijden hun woonplaats in Mortsel hebben;

c)

de Belgische militairen en gelijkgestelden van de oorlog 1940-45,
als dusdanig erkend door het Ministerie van Landsverdediging, in het bezit van de “strijderskaart”
met opgave van de oorlogsverdiensten, met dien verstande dat enkel deelname aan de 18-daagse
veldtocht niet volstaat, die bij overlijden hun woonplaats in Mortsel hebben.

d)

de Belgische militairen en gelijkgestelden van de veldtocht in Korea,

als dusdanig erkend door het Ministerie van Landsverdediging, in het bezit van de “kaart met
opgave van oorlogsverdiensten voor strijder van de veldtocht van Korea”die bij overlijden hun
woonplaats in Mortsel hebben.
Op de graven op dit erepark worden uniforme grafmonumenten geplaatst in opdracht en voor rekening van
de stad. De nabestaanden dragen de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en eventuele herstellingen
van de grafmonumenten.
Art. 7 - Kisting
De stoffelijke overschotten dienen in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst te worden.
Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procédés, die de natuurlijke en
normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden.
Na de kisting van het lijk mag een lijkkist of ander lijkomhulsel niet meer geopend worden, behoudens:
a.
om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing;
b.
voor herkisting van het lijk bij een ontgraving.
Art. 8 - Lijkenvervoer.
Niet-gecremeerde stoffelijke overschotten mogen enkel worden vervoerd per lijkwagen of een daartoe
speciaal uitgeruste wagen door zorgen van een erkende begrafenisonderneming.
Het vervoer van gecremeerde stoffelijke overschotten is vrij, maar dient te verlopen volgens de regels van
de welvoeglijkheid.
Art. 9 - Gebruik afscheidsruimte Canticrode.
De begraafplaats Cantincrode beschikt over een ceremonieruimte voor circa 60 personen.
Mits aanvraag en betaling van de geldende retributie kan hiervan gebruik gemaakt worden bij
afscheidsplechtigheden voor overleden personen die op het grondgebied van Mortsel worden begraven.
Elke aanvraag dient tenminste twee werkdagen op voorhand ingediend te worden bij de
grafmaker/begraafplaatsbeheerder. Enkel na schriftelijke bevestiging ontstaat de verbintenis tot gebruik
van de ceremonieruimte op een welbepaald tijdstip.
Art. 10 - Lijkbezorging - afspraken.
Geen enkele lijkbezorging kan plaatsvinden zonder voorafgaandelijke schriftelijke afspraken en bevestiging
tussen de grafmaker/begraafplaatsbeheerder van de stad en de naaste verwanten of de
begrafenisondernemer die in naam van deze laatste handelt.
Elk verzoek om lijkbezorging moet
grafmaker/begraafplaatsbeheerder.
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Dit verzoek zal volgende gegevens bevatten:
- de personalia van de overledene
- de gegevens van de persoon of de vennootschap die instaat voor de uitvaart
- de gevraagde datum en het tijdstip van lijkbezorging
- de wijze van lijkbezorging (begraving, asverstrooiing, bijzetting)
Enkel na bevestiging door de grafmaker/begraafplaatsbeheerder van de datum en het tijdstip van
begraving ontstaat de verbintenis tot uitvoering van de lijkbezorging op de aangegeven wijze op een
welbepaald tijdstip.
Lijkbezorging is mogelijk:

- alle werkdagen tussen 9.00 uur en 15.30 uur
- op zaterdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur.
Lijkbezorging is niet mogelijk:
- op zondag
- op wettelijke feestdagen
- op dagen en uren, vermeld op een lijst die vóór de aanvang van elk kalenderjaar door het college van
burgemeester en schepenen wordt vastgesteld en bekendgemaakt door aanplakking aan de ingang van
de begraafplaatsen.
Geen enkele lijkbezorging kan plaatsvinden zonder voorlegging van de wettelijk vereiste toelating tot
begraving of crematie, afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Uiterlijk op het tijdstip van lijkbezorging dient dit document te worden overhandigd aan het personeel van
de begraafplaats dat belast is met de materiële uitvoering van de lijkbezorging.
Art. 11 - Lijkbezorging - Identificatie
Bij begraving:
Vóór de begraving wordt door de stadsdiensten de exacte grafligging bepaald.
De exacte grafligging wordt genoteerd op de afgeleverde toelating tot begraving en in het register van
lijkbezorging.
Bij crematie:
Vóór de crematie wordt, door het personeel van het crematorium, een vuurvast steentje met een uniek
nummer bij de lijkkist geplaatst. Na crematie wordt de as in een urn geborgen met toevoeging van dit
identificatieteken met een uniek nummer dat eveneens genoteerd wordt op de toelating tot crematie.
Bij verstrooien van de as na crematie:
Vóór de asverstrooiing wordt dit uniek nummer op de afgeleverde toelating tot crematie en in het register
van lijkbezorging genoteerd. De bepaling van de exacte locatie beperkt zich tot de strooiweide van de
bepaalde begraafplaats.
Bij bewaring van de as na crematie:
Vóór de bewaring van de as wordt door de stadsdiensten de exacte grafligging bepaald.
De exacte grafligging wordt genoteerd op de afgeleverde toelating tot begraving en in het register van
lijkbezorging. Het steentje met het uniek nummer blijft in de urn geborgen.
Art. 12 - Ontgravingen
Elke ontgraving is verboden, behoudens na machtiging door de burgemeester.
Deze machtiging wordt enkel verleend:
- op last van de rechterlijke macht;
- op verzoek van naaste verwanten tot overbrenging van de stoffelijke overschotten naar een grafconcessie
- op dezelfde begraafplaats of elders bij de opruiming van een perceel waar in gewone lijn werd begraven;
- op verzoek van nabestaanden tot overbrenging van de stoffelijke overschotten naar een grafconcessie
- op de nieuwe begraafplaats, bij de afschaffing van een begraafplaats.
- op verzoek van nabestaanden tot overbrenging van de stoffelijke resten voor
a) herbegraving op een begraafplaats die dichter bij de woonplaats van de nabestaanden gelegen
is
b) een door de procureur toegelaten crematie en overbrenging van de as naar een begraafplaats
die dichter bij de woonplaats van de nabestaanden gelegen is.
c) een door de procureur toegelaten crematie en thuisbewaring van de as.
Elke aanvraag tot ontgraving moet ondertekend zijn door de overlevende echtgeno(o)t(e) of levenspartner
en alle bloedverwanten in de eerste graad.
Alle kosten, verbonden aan een ontgraving op last van de rechterlijke macht worden door de stad ten laste
genomen.

Alle kosten voor ontgraving, herkisting en herbegraving bij de sluiting van een begraafplaats worden door
de stad ten laste genomen.
Bij overige ontgravingen kan een belasting op ontgraving of verplaatsing van de urn met de as worden
geheven, waarvan het tarief wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Verder zijn alle kosten voor prestaties, door derden te leveren bij de uitvoering van een dergelijke
ontgraving, ten laste van de belanghebbende die de vraag tot ontgraving heeft ingediend.
Deze prestaties van derden kunnen betrekking hebben op:
- het wegnemen van het grafteken op het te openen graf;
- het schoren of wegnemen en herplaatsen van de graftekens op belendende percelen;
- de verplichte levering van een nieuwe lijkkist voor de aanvang van de ontgraving;
- het lijkenvervoer naar een andere begraafplaats;
- het eventueel plaatsen of herplaatsen van een (nieuw) grafteken op de nieuwe grafconcessie.
Van elke ontgraving wordt een proces-verbaal opgemaakt door een afgevaardigde van de stad.
Bij het uitvoeren van een ontgraving wordt de begraafplaats tijdelijk gesloten voor de duur van de eigenlijke
ontgravingswerken.
Enkel naaste verwanten van de overledene en personen rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van de
ontgraving mogen hierbij aanwezig zijn.
Het is verboden op enige wijze beeldopnamen te maken van een ontgraving, behoudens op last van de
rechterlijke macht.
Art. 13 - Verplaatsing van de urn met de as.
Elke verplaatsing van de urn met de as is verboden, behoudens na machtiging door de burgemeester.
Deze machtiging wordt enkel verleend:
- op last van de rechterlijke macht;
- op verzoek van naaste verwanten tot overbrenging van de as naar een grafconcessie of een
columbariumconcessie of een concessie
op het urnenveld op dezelfde begraafplaats of elders, bij de opruiming van een columbarium of een
urnenveld waar lijkbezorging in gewone lijn heeft plaatsgevonden;
- op verzoek van nabestaanden tot overbrenging van de as naar een grafconcessie of een
columbariumconcessie of een concessie op
het urnenveld op de nieuwe begraafplaats, bij de afschaffing van een begraafplaats.
- op verzoek van nabestaanden tot overbrenging van de as naar een begraafplaats die dichter bij de
woonplaats van de nabestaanden gelegen is.
- op verzoek van nabestaanden tot thuisbewaring.
Elke aanvraag tot verplaatsing van de urn met de as moet ondertekend zijn door de overlevende
echtgeno(o)t(e) of levenspartner en alle bloedverwanten in de eerste graad.
Alle kosten voor de verplaatsing van de urn met de as op last van de rechterlijke macht worden door de
stad ten laste genomen.
Alle kosten voor de verplaatsing van de urn met de as bij de sluiting van een begraafplaats worden door de
stad ten laste genomen.
Bij overige verplaatsingen van de urn met de as kan een belasting op ontgraving of verplaatsing van de urn
met de as worden geheven, waarvan het tarief wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Verder zijn alle kosten voor prestaties, door derden te leveren bij de uitvoering van een dergelijke
verplaatsing van de urn met de as, ten laste van de belanghebbende die de vraag tot verplaatsing heeft
ingediend.
Deze prestaties van derden kunnen betrekking hebben op (niet-limitatieve opsomming):
- het wegnemen van het grafteken op het urnenveld;
- de verplichte levering van een nieuwe urn voor de aanvang van de ontgraving op het urnenveld;

- het vervoer van de urn met de as naar een andere begraafplaats;
- het eventueel plaatsen of herplaatsen van een (nieuw) grafteken op de nieuwe columbariumconcessie.
Van elke verplaatsing van de urn met de as wordt een proces-verbaal opgemaakt door een afgevaardigde
van de stad.
Art. 14 - Grafconcessies
Op vraag van naaste verwanten kunnen grafconcessies worden verleend voor de duur van 25 jaar, aanvang
nemend bij de eerste begraving in die concessie.
De grafconcessies worden verleend en teruggenomen door het college van burgemeester en schepenen.
De grafconcessies worden niet verleend vóór het overlijden van één van de begunstigden.
Eenzelfde concessie mag slechts dienen voor:
- de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- en aanverwanten;
- de leden van één of meer religieuze gemeenschappen;
- personen die ieder daartoe hun wil te kennen geven bij de gemeentelijke overheid.
Door de concessiehouder nominatief opgegeven personen kunnen worden bijgezet.
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.
De grafconcessies hebben als afmetingen: 1 x 3 meter.
Zij zijn bestemd voor:
- de begraving in volle aarde van 2 stoffelijke overschotten en
- de bijzetting van 2 urnen.
De afstand tussen twee grafconcessies bedraagt 25 cm
De burgemeester wijst de plaats van de grafconcessie aan met inachtneming van het principe dat de
grafconcessies op de begraafplaats Mortsel-dorp in beginsel enkel worden verleend mits minstens één van
de begunstigden zijn hoofdverblijfplaats heeft in de gebiedsomschrijving van de parochie Sint-Benedictus
of de parochie Sint-Jozef. Bij de aanwijzing van de plaats van de concessie kan de burgemeester bij wijze
van uitzondering om sociale of humanitaire redenen afwijken van dit principe.
De grafconcessies op de begraafplaats Cantincrode kunnen aan eenieder worden verleend.
Het tarief van de grondvergunningen wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Eerst na betaling van de verschuldigde som ontstaat de verbintenis tussen de aanvrager en de stad
Mortsel betreffende de concessie.
De grafconcessie op de toegewezen plaats kan door de stad beëindigd worden indien dit vereist is voor
openbaar nut. In dit geval wordt voor de resterende termijn van de oorspronkelijke concessie een nieuwe
plaats aangewezen. Het opgraven, overbrengen en herbegraven van de stoffelijke resten en het
verplaatsen van de graftekens gebeurt op kosten van de stad.
Alle correspondentie met betrekking tot een grafconcessie wordt gericht aan het laatst gekende adres van
de nabestaanden. Wijzigingen van contactgegevens dienen door de nabestaanden gemeld te worden bij de
begraafplaatsbeheerder.
Art. 15 – Columbarium- en urnenveldconcessies
Op vraag van naaste verwanten kunnen columbarium- en urnenveldconcessies worden verleend voor de
duur van 25 jaar, aanvang nemend op de dag dat de urn wordt bijgezet.
Dergelijke geconcedeerde nissen zijn bestemd voor de bijplaatsing van één enkele asurn.

Wanneer het materieel mogelijk is om meerdere urnen in één enkele nis te plaatsen, mogen de urnen van
twee echtgenoten, familieleden of verwanten in één enkele nis worden geplaatst. In dat laatste geval moet
voor elke urn een columbarium- of urnenveldconcessie aangevraagd worden.
Eenzelfde nis mag slechts dienen voor:
- de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- en aanverwanten;
- de leden van één of meer religieuze gemeenschappen;
- personen die ieder daartoe hun wil te kennen geven bij de gemeentelijke overheid.
De columbariumconcessies en de concessies op het urnenveld worden verleend en teruggenomen door het
college van burgemeester en schepenen.
De columbariumconcessies en de concessies op het urnenveld worden niet verleend vóór het overlijden
van de begunstigde.
De burgemeester wijst de plaats van de columbariumconcessie en de concessie op het urnenveld aan met
inachtneming van het principe dat de concessies op de begraafplaats Mortsel-dorp in beginsel enkel
worden verleend mits minstens de begunstigde zijn hoofdverblijfplaats heeft in de gebiedsomschrijving van
de parochie Sint-Benedictus of de parochie Sint-Jozef. Bij de aanwijzing van de plaats van de concessie kan
de burgemeester bij wijze van uitzondering om sociale of humanitaire redenen afwijken van dit principe.
De columbariumconcessies en de concessies op het urnenveld op de begraafplaats Cantincrode kunnen
aan eenieder worden verleend.
De tarieven van de columbariumconcessies en concessies op het urnenveld worden vastgesteld door de
gemeenteraad.
Eerst na betaling van de verschuldigde som ontstaat de verbintenis tussen de aanvrager en de stad
Mortsel betreffende de concessie.
De concessie op de toegewezen plaats kan door de stad beëindigd worden indien dit vereist is voor
openbaar nut. In dit geval wordt voor de resterende termijn van de oorspronkelijke concessie een nieuwe
plaats aangewezen. Het verplaatsen van de urn met de as en het verplaatsen van de graftekens gebeurt
op kosten van de stad.
Alle correspondentie met betrekking tot een concessie wordt gericht aan het laatst gekende adres van de
nabestaanden. Wijzigingen van contactgegevens dienen door de nabestaanden gemeld te worden bij de
begraafplaatsbeheerder.
Art. 16 - Hernieuwing van grafconcessies, columbariumconcessies en concessies op het urnenveld
Op aanvraag van enige belanghebbende die erom verzoekt vóór de bepaalde tijd verstreken is, kunnen
opeenvolgende hernieuwingen van de grafconcessies, columbariumconcessies en concessies op het
urnenveld worden toegestaan voor een termijn
van 25, 20 ,15 ,10 of 5 jaar.
Dit geldt evenzeer voor de graf- en columbariumconcessies, die vóór de inwerkingtreding van dit reglement
werden verleend.
De hernieuwingen van de concessies worden toegekend door het college van burgemeester en schepenen.
De retributie die door de stad gevorderd kan worden, wordt proportioneel berekend op het aantal jaren dat
de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt.
Een aanvraag tot hernieuwing kan geweigerd worden indien het graf zich niet in goede staat bevindt op het
ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.
Art. 17 - Herneming van gronden.
Herneming van graven in gewone lijn.

Ten vroegste elf jaar na de laatste begraving kan een niet in concessie gegeven graf voor nieuwe
begravingen worden gebruikt.
Na afloop van het tiende jaar zal een bericht worden aangeplakt aan de toegangen tot die gronden en aan
de ingang van de begraafplaats.
Vanaf de datum van aanplakking beschikken belanghebbenden over een termijn van één jaar om de
graftekens weg te nemen. Na afloop van deze termijn worden de niet opgevraagde graftekens eigendom
van de stad.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de bestemming van de graftekens die eigendom zijn
van de stad.
Herneming van in concessie gegeven graven.
Ten minste één jaar voor het verstrijken van de bewaartermijn zal een bericht worden aangeplakt aan het
desbetreffende graf, aan de toegangen tot die gronden en aan de ingang van de begraafplaats.
Alle correspondentie met betrekking tot een concessie wordt gericht aan het laatst gekende adres van de
nabestaande. Wijzigingen van contactgegevens dienen door de nabestaanden gemeld te worden bij de
begraafplaatsbeheerder.
Vanaf de datum van aanplakking beschikken belanghebbenden over een termijn van één jaar om de
concessie te hernieuwen of graftekens weg te nemen. Na afloop van deze termijn worden de niet
opgevraagde graftekens eigendom van de stad.
Wanneer aan een grafconcessie voortijdig een einde wordt gemaakt, worden de graftekens die niet door de
belanghebbenden zijn weggenomen binnen een termijn van zes maanden na de beëindiging van de
concessierechten, eigendom van de stad.
Graftekens die zijn teruggevraagd worden, mits toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde, door
zorgen van de belanghebbenden verwijderd.
De grafconcessie wordt door zorgen van de stad ontbeenderd.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de bestemming van de graftekens die eigendom zijn
van de stad.
Art. 18 - Herneming van nissen in het columbarium en nissen in het urnenveld
Herneming van nissen in gewone lijn.
Ten vroegste elf jaar na de bijzetting van de urn kan een niet in concessie gegeven nis in het columbarium
of het urnenveld opnieuw worden gebruikt voor de bijzetting van een urn.
Na afloop van het tiende jaar zal een bericht worden aangeplakt aan de toegangen tot het columbarium of
het urnenveld en aan de ingang van de begraafplaats.
Vanaf de datum van aanplakking beschikken belanghebbenden over een termijn van één jaar om de
sierurn of graftekens op te vragen.
Na afloop van deze termijn worden de niet opgevraagde sierurnen en graftekens eigendom van de stad.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de bestemming van de graftekens en sierurnen die
eigendom zijn van de stad.
Herneming van in concessie gegeven nissen in het columbarium of het urnenveld
Ten minste één jaar voor het verstrijken van de bewaartermijn zal een bericht worden aangeplakt aan het
desbetreffende graf, aan de toegangen tot die gronden en aan de ingang van de begraafplaats.

Alle correspondentie met betrekking tot een concessie wordt gericht aan het laatst gekende adres van de
nabestaanden. Wijzigingen van contactgegevens dienen door de nabestaanden gemeld te worden bij de
begraafplaatsbeheerder.
Vanaf de datum van aanplakking beschikken belanghebbenden over een termijn van één jaar om de
concessie te hernieuwen of graftekens weg te nemen. Na afloop van deze termijn worden de niet
opgevraagde sierurnen of graftekens eigendom van de stad.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de bestemming van de graftekens en sierurnen die
eigendom zijn van de stad.
Verwijdering van urn en verstrooiing van de as.
Sierurnen of graftekens die door belanghebbenden zijn teruggevraagd, worden door zorgen van de stad uit
of van de nis verwijderd en ter hand gesteld aan de belanghebbenden.
De as wordt door zorgen van het personeel van de begraafplaats verstrooid op de strooiweide.
Art. 19 - Toelating tot het plaatsen of wijzigen van een grafteken
Graftekens mogen worden opgericht of gewijzigd na schriftelijke toelating van de burgemeester.
De aanvragen om toelating te bekomen tot het plaatsen of wijzigen van een grafteken worden ingediend bij
het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag moet volgende stukken omvatten:
1. een aanvraag naar voorgeschreven model met vermelding van:
- de identificatie van het graf (naam overledene, ligging van het graf)
- de personalia van de aanvrager
- de gegevens van de uitvoerder van de werken.
2. een plan van het grafteken op schaal 1/20: grondplan, vooraanzicht, zijaanzicht
3. de tekst van de opschriften.
Slechts op vertoon van de toelating tot het plaatsen en na aanduiding van de bouwlijn op het terrein door
het personeel van de begraafplaats mag een grafteken worden geplaatst.
Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het grafteken gecontroleerd door de dienstdoende grafmaker.
Art. 20 - Graftekens op graven in gewone lijn op de begraafplaats Mortsel-dorp
Op de begraafplaats Mortsel-dorp wordt op de graven, zonder tussenruimte, gazon gezaaid en
onderhouden door de stadsdiensten.
In een strook van 0,25 m diepte aan het hoofdeinde van het graf kunnen nabestaanden aanplantingen
aanbrengen.
De graftekens op de graven in gewone lijn zullen maximum 0,75 m breed en maximum 0,80 m hoog zijn
en bestaan uit een sokkel van 0,75 m lang en 0,20 m breed met daarop rechtstaande rugstukken,
vervaardigd uit een duurzaam materiaal, geplaatst in één vlak op het hoofdeinde van de graven op een
door de stadsdiensten aangelegde funderingsbalk.
De afstand tussen twee graftekens bedraagt 20 cm.
De graftekens mogen eerst worden opgericht of gewijzigd na schriftelijke toelating van de burgemeester of
zijn afgevaardigde.
Art. 21 - Graftekens op graven in gewone lijn op de begraafplaats Cantincrode
Op de begraafplaats Cantincrode wordt op de graven, zonder tussenruimte, gras gezaaid en onderhouden
door de stadsdiensten.

In een strook van 0,25 m diepte aan het hoofdeinde van het graf kunnen nabestaanden desgewenst
aanplantingen aanbrengen.
De graftekens op de graven in gewone lijn zullen maximum 0,75 m breed en maximum 0,80 m hoog zijn
en bestaan uit een sokkel van 0,75 m lang en 0,20 m breed met daarop rechtstaande rugstukken,
vervaardigd uit een duurzaam materiaal, geplaatst in één vlak op het hoofdeinde van de graven op een
door de stadsdiensten aangelegde funderingsbalk.
De afstand tussen twee graftekens bedraagt 20 cm.
De graftekens mogen eerst worden opgericht of gewijzigd na schriftelijke toelating van de burgemeester of
zijn afgevaardigde.
Art. 22 - Graftekens op grafconcessies op de begraafplaats Mortsel-Dorp (uitgezonderd park4)
Overgangsregeling:
Zolang er nog begravingen plaatsvinden in concessies die niet gelegen zijn op park 4, in afwachting van de
ingebruikname van park 4 na de inwerkingtreding van dit reglement, gelden volgende voorschriften – bij
wijze van overgangsregeling – voor de plaatsing van graftekens op grafconcessies:
Binnen een termijn van zes maanden na de eerste begraving in een grafconcessie dient hierop een
grafteken te worden geplaatst.
Indien binnen de gestelde termijn geen grafmonument werd opgericht kan een ingebrekestelling volgen.
Indien het bedoelde grafteken niet is geplaatst binnen een termijn van zes maanden na deze
ingebrekestelling, kan een einde worden gemaakt aan het recht op de grafconcessie.
De stoffelijke overschotten worden dan door zorgen van de stad overgebracht naar een graf in gewone lijn
en de concessiehouder kan geen recht doen gelden op terugbetaling van de betaalde retributie.
Dit grafteken zal minstens bestaan uit een volledige afboording van de grafconcessie in een duurzaam
materiaal. Een beplanting als afboording volstaat niet.
Elk grafteken moet gefundeerd worden met balken in gewapend beton met een lengte van minimum
3,20 m.
Rechtopstaande stukken (rugstukken) dienen in één vlak te worden geplaatst op het hoofduiteinde van het
graf. De maximum toegelaten hoogte van de rechtopstaande stukken is 1,20 m.
De graftekens mogen eerst worden opgericht of gewijzigd na schriftelijke toelating van de burgemeester of
zijn afgevaardigde.
De graftekens dienen gedurende de gehele bewaartermijn van de concessie in goede staat van onderhoud
gehouden worden.
Het afbreken en terugplaatsen van het grafmonument en/of het openen en opnieuw sluiten van een
bestaande grafkelder met het oog op een bijzetting van een stoffelijk overschot in de grafconcessie is ten
laste van de naaste verwanten. Delen van grafmonumenten, de veiligheid van de grafmakers en een vlot
verloop van de bijzetting in het gedrang kunnen brengen, dienen eveneens verwijderd te worden en dit ten
laste van de naaste verwanten. Tijdelijk verwijderde grafmonumenten dienen binnen een termijn van tien
kalenderdagen teruggeplaatst te worden.
Definitieve regeling: Vanaf de ingebruikname van het eerstvolgende park voor geconcedeerde begravingen
(park 4), gelden de voorschriften zoals vermeld in artikel 23 van dit reglement.
Art. 23 - Graftekens op grafconcessies op de begraafplaats Mortsel-Dorp verleend na 1 februari 2017.
Vanaf de ingebruikname van het eerstvolgende park voor geconcedeerde begravingen (park 4), gelden
volgende voorschriften:
Binnen een termijn van zes maanden na de eerste begraving in een grafconcessie dient hierop een
grafteken te worden geplaatst.

Indien binnen de gestelde termijn geen grafmonument werd opgericht kan een ingebrekestelling volgen.
Indien het bedoelde grafteken niet is geplaatst binnen een termijn van zes maanden na deze
ingebrekestelling, kan een einde worden gemaakt aan het recht op de grafconcessie.
De stoffelijke overschotten worden dan door zorgen van de stad overgebracht naar een graf in gewone lijn
en de concessiehouder kan geen recht doen gelden op terugbetaling van de betaalde retributie.
In een strook van 0,25 m diepte aan het hoofdeinde van het graf kunnen nabestaanden desgewenst
aanplantingen aanbrengen. Op de graven wordt, zonder tussenruimte, gras gezaaid en onderhouden door
de stadsdiensten.
De graftekens mogen slechts worden opgericht of gewijzigd na schriftelijke toelating van de burgemeester
bevoegde ambtenaar.
Deze graftekens zullen maximum 0,80 m hoog en maximum 1 m breed zijn en bestaan uit een sokkel van
1 m lang en 0,20 m breed met daarop rechtopstaande rugstukken, vervaardigd uit een duurzaam
materiaal, geplaatst in één vlak op het hoofdeinde van de graven op een door de stadsdiensten
aangelegde funderingsbalk.
De afstand tussen twee graftekens bedraagt 0,25 m.
De graftekens dienen gedurende de gehele termijn van de concessie in goede staat van onderhoud
gehouden te worden.
Het afbreken en terugplaatsen van het grafmonument en/of het openen en opnieuw sluiten van een
bestaande grafkelder met het oog op een bijzetting van een stoffelijk overschot in de grafconcessie is ten
laste van de naaste verwanten. Delen van grafmonumenten, die de veiligheid van de grafmakers en een
vlot verloop van de bijzetting in het gedrang kunnen brengen, dienen eveneens verwijderd te worden en dit
ten laste van de naaste verwanten. Tijdelijk verwijderde grafmonumenten dienen binnen een termijn van
tien kalenderdagen teruggeplaatst te worden.
Art. 24 - Graftekens op grafconcessies op de begraafplaats Cantincrode verleend vóór 22 december 2015.
Binnen een termijn van zes maanden na de eerste begraving in een grafconcessie dient hierop een
grafteken te worden geplaatst.
Indien binnen de gestelde termijn geen grafmonument werd opgericht kan een ingebrekestelling volgen.
Indien het bedoelde grafteken niet is geplaatst binnen een termijn van zes maanden na deze
ingebrekestelling, kan een einde worden gemaakt aan het recht op de grafconcessie.
De stoffelijke overschotten worden dan door zorgen van de stad overgebracht naar een graf in gewone lijn
en de concessiehouder kan geen recht doen gelden op terugbetaling van de betaalde retributie.
Dit grafteken zal minstens bestaan uit een volledige afboording van de grafconcessie in een duurzaam
materiaal. Een beplanting als afboording volstaat niet.
Elk grafteken moet gefundeerd worden met balken in gewapend beton met een lengte van minimum
3,20 m.
Rechtopstaande stukken (rugstukken) dienen in één vlak te worden geplaatst op het hoofduiteinde van het
graf. De maximum toegelaten hoogte van de rechtopstaande stukken is 1,20 m.
De graftekens mogen pas worden opgericht of gewijzigd na schriftelijke toelating van de burgemeester of
zijn afgevaardigde.
De graftekens dienen gedurende de gehele bewaartermijn van de concessie in goede staat van onderhoud
gehouden te worden.
Het afbreken en terugplaatsen van het grafmonument en/of het openen en opnieuw sluiten van een
bestaande grafkelder met het oog op een bijzetting van een stoffelijk overschot in de grafconcessie is ten
laste van de naaste verwanten. Delen van grafmonumenten, die de veiligheid van de grafmakers en een
vlot verloop van de bijzetting in het gedrang kunnen brengen, dienen eveneens verwijderd te worden en dit

ten laste van de naaste verwanten. Tijdelijk verwijderde grafmonumenten dienen binnen een termijn van
tien kalenderdagen teruggeplaatst te worden.
Art. 25 - Graftekens op grafconcessies op de begraafplaats Cantincrode verleend na 22 december 2015.
Binnen een termijn van zes maanden na de eerste begraving in een grafconcessie dient hierop een
grafteken te worden geplaatst.
Indien binnen de gestelde termijn geen grafmonument werd opgericht kan een ingebrekestelling volgen.
Indien het bedoelde grafteken niet is geplaatst binnen een termijn van zes maanden na deze
ingebrekestelling, kan een einde worden gemaakt aan het recht op de grafconcessie.
De stoffelijke overschotten worden dan door zorgen van de stad overgebracht naar een graf in gewone lijn
en de concessiehouder kan geen recht doen gelden op terugbetaling van de betaalde retributie.
In een strook van 0,25 m diepte aan het hoofdeinde van het graf kunnen nabestaanden desgewenst
aanplantingen aanbrengen. Op de graven wordt, zonder tussenruimte, gras gezaaid en onderhouden door
de stadsdiensten.
De graftekens mogen eerst worden opgericht of gewijzigd na schriftelijke toelating van de burgemeester of
zijn afgevaardigde
Deze graftekens zullen maximum 0,80 m hoog en maximum 1 m breed zijn en bestaan uit een sokkel van
1 m lang en 0,20 m breed met daarop rechtopstaande rugstukken, vervaardigd uit een duurzaam
materiaal, geplaatst in één vlak op het hoofdeinde van de graven op een door de stadsdiensten
aangelegde funderingsbalk.
De afstand tussen twee graftekens bedraagt 0,25 m.
De graftekens dienen gedurende de gehele bewaartermijn van de concessie in goede staat van onderhoud
gehouden worden.
Het afbreken en terugplaatsen van het grafmonument en/of het openen en opnieuw sluiten van een
bestaande grafkelder met het oog op een bijzetting van een stoffelijk overschot in de grafconcessie is ten
laste van de naaste verwanten. Delen van grafmonumenten, die de veiligheid van de grafmakers en een
vlot verloop van de bijzetting in het gedrang kunnen brengen, dienen eveneens verwijderd te worden en dit
ten laste van de naaste verwanten. Tijdelijk verwijderde grafmonumenten dienen binnen een termijn van
tien kalenderdagen teruggeplaatst te worden.
Art. 26 - Graftekens op nissen van het columbarium
Graftekens op nissen in een muurconstructie:
De graftekens op de nissen in een muurconstructie zullen bestaan uit een door de stad ter beschikking
gestelde uniforme afdekplaat in natuursteen. Mits aanvraag en betaling van de geldende retributie kunnen
nabestaanden een afdekplaat en toelating tot het plaatsen ervan bekomen. De graftekens mogen slechts
worden opgericht of gewijzigd na schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde.
Het aanbrengen van de inscripties op de afdekplaat en het plaatsen ervan is ten laste van de naaste
verwanten.
Graftekens op zeshoekige nissen in honingraat-opstelling:
De graftekens op de nissen in honingraat-opstelling zullen bestaan uit de afdekplaat voorzien van een
tekstplaatje, beide door de stad ter beschikking gesteld aan de naaste verwanten.
Het aanbrengen van de inscripties op het tekstplaatje is ten laste van de naaste verwanten.
Op deze plaatjes mag worden vermeld:

- voornaam en naam van de overledene
- datum van geboorte en overlijden in cijfers (bvb. 12.02.1920 - 28.02.2001)
- maximum vijf woorden bijkomende tekst
- de symbolische tekenen met betrekking tot de levensbeschouwing.
Hiervoor is geen toelating vereist zoals bedoeld in artikel 19 van deze verordening.
Neerlegging van bloemen aan het columbarium.
Bloemen of kransen ter nagedachtenis van de overledenen kunnen enkel worden neergelegd op de
daartoe voorziene bloementafel of aan de voet van het columbarium.
Art. 27 - Graftekens op het urnenveld
Op het urnenveld worden door zorgen van de stad urnenkelders geplaatst.
De graftekens op het urnenveld zullen bestaan uit een door de stad ter beschikking gestelde uniforme
afdekplaat in natuursteen. Mits aanvraag en betaling van de geldende retributie kunnen nabestaanden een
afdekplaat en toelating tot het plaatsen ervan bekomen. De graftekens mogen slechts worden opgericht of
gewijzigd na schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn afgevaardigde.
Het aanbrengen van de inscripties op de afdekplaat en het plaatsen ervan is ten laste van de naaste
verwanten.
De stad voorziet een uniforme beplanting. Bijkomende aanplantingen zijn niet toegelaten.
Art. 28 – Naamplaatjes aan de strooiweide
Aan de strooiweide worden gedenkzuilen geplaatst door de stad Mortsel.
Naaste verwanten kunnen, mits aanvraag, en betaling van de geldende retributie een door de stad ter
beschikking gesteld naamplaatje in inox bekomen waarop door de stad Mortsel naam, voornaam,
geboorte- en overlijdensjaar wordt aangebracht.
De graftekens mogen slechts worden opgericht of gewijzigd na schriftelijke toelating van de burgemeester
of zijn afgevaardigde.
De aangebrachte naamplaatjes worden gedurende tien jaar bewaard op de gedenkzuilen. De
bewaartermijn neemt aanvang vanaf de datum waarop het naamplaatje werd aangebracht.
Tot uiterlijk 6 maanden na het einde van de bewaartermijn kunnen nabestaanden het naamplaatje
terugvragen. De naamplaatjes die niet binnen de vooropgestelde termijn werden afgehaald worden
eigendom van de stad.
Art. 29 - Onderhoud van graftekens.
Het onderhoud van de graftekens op de graven in gewone lijn en op de grafconcessies is ten laste van de
naaste verwanten. Dit houdt in dat deze de graftekens, omheiningen en beplanting op deze graven
voortdurend in goede staat moeten bewaren.
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester. Deze
akte blijft een jaar lang aangeplakt aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats.
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling wordt het grafteken weggenomen door de stad en
wordt dit ook eigendom van de stad.
Wanneer onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt is vastgesteld bij een grafconcessie kan
daarenboven een einde worden gemaakt aan het recht op die concessie.

Wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt door bouwvalligheid van het grafteken, neemt de
burgemeester de nodige maatregelen zonder aanplakking van enige akte tot vaststelling van
onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt.
De kosten voor afbraak en bewaring van een dergelijk grafteken kunnen teruggevorderd worden van de
naaste verwanten.
Art. 30 – Aanvang en einde van bewaartermijnen.
Voor begravingen in stelsels gewone lijn (volle aarde, columbarium, urnenveld, strooiweide, kinderpark):
-

10 jaar te rekenen vanaf de datum van begraving.

Voor begravingen in geconcedeerde stelsels (volle aarde, bestaande kelders, columbarium, urnenveld,
kinderpark):
-

Eeuwigdurende concessies verleend vóór 20 juli 1971: 50 jaar te rekenen vanaf 20 juli 1971.

-

Concessies met bepaalde bewaartermijn (20 of 50 jaar), verleend vóór 22 november 1999 :
20 of 50 jaar te rekenen vanaf de datum van toekenning van de concessie door de gemeenteraad.

-

Concessies met bepaalde bewaartermijn (25 jaar), verleend vanaf 23 november 1999 tot heden:
25 jaar te rekenen vanaf de datum van de eerste begraving in de concessie

-

Geconcedeerde begravingen op het kinderpark verleend vóór 22 november 1999 : 50 jaar te
rekenen vanaf de datum van toekenning van de concessie door de gemeenteraad.

Voor begravingen op het erepark voor oud-strijders:
-

Begravingen vóór 1 februari 2017

: 25 jaar te rekenen vanaf 1 februari 2017

-

Begravingen vanaf 1 februari 2017

: 25 jaar te rekenen vanaf de datum van begraving.

Art. 31 - Aanplantingen op graven.
Naaste verwanten mogen aanplantingen aanbrengen op de graven overeenkomstig wat volgt:
begraafplaats Mortsel-dorp:
- op alle grafconcessies (uitgezonderd op park 4) : binnen de afboording van het graf met een maximale
hoogte van 1,20m.
- op grafconcessies op park 4
: in de daartoe voorzien strook van 25 cm diepte aan het
hoofdeinde van het graf, met een maximale hoogte van
0,80m.
- op een graf in gewone lijn
: in de daartoe voorzien strook van 25 cm diepte aan het
hoofdeinde van het graf met een maximale hoogte van
0,80m.
- op een graf op het erepark 5 april 1943
: geen bijkomende aanplantingen toegestaan.
begraafplaats Cantincrode:
- op grafconcessies verleend vóór 22 december 2015:
- op grafconcessies verleend na 22 december 2015:
- op een graf in gewone lijn:

binnen de afboording van het graf met een
maximale hoogte van 1,20m.
in de daartoe voorzien strook van 25 cm diepte
aan het hoofdeinde van het graf, met een
maximale hoogte van 0,80m.
in de daartoe voorzien strook van 25 cm diepte
aan het hoofdeinde van het graf met een

maximale hoogte van 0,80m.
- op een graf op het erepark voor oud-strijders:
geen bijkomende beplanting toegestaan.
- op een graf op het urnenveld:
geen bijkomende beplanting toegestaan.
- op uniforme graven, overgebracht van de oude begraafplaats Oude-God (park 11 en park 8):
in de daartoe voorzien strook van 25 cm diepte
aan het hoofdeinde van het graf met een
maximale hoogte van 0,80m.
Tijdens de Allerheiligenperiode op graven geplaatste chrysanten en bloemstukken, die vóór 7 december
niet door de naaste verwanten werden verwijderd, worden door zorgen van de stad verwijderd.
De aanplanting van coniferen, bomen of heesters op stam is verboden.
Alle beplanting buiten de bovenvermelde afmetingen is verboden.
De naaste verwanten zijn ertoe gehouden zelf de aanplantingen op de graven te onderhouden en de
omvang van de beplanting te beperken tot de bovenvermelde oppervlakte van het graf en de toegelaten
hoogte.
Wanneer beplantingen te zeer in omvang zijn toegenomen, waardoor zij overlast of schade veroorzaken
zullen de nabestaanden worden aangemaand deze terug te snoeien tot de maximum toegelaten omvang.
Bij in gebreke blijven van de nabestaanden kunnen de stadsdiensten de beplanting voor rekening van de
nabestaanden terugsnoeien tot de maximum toegelaten omvang om verdere overlast of schade te
beperken of te vermijden.
Art. 32 - Uitvoering van werken.
Graftekens mogen slechts worden opgericht of gewijzigd nadat hiervoor schriftelijk een toelating is verleend
door de burgemeester of zijn afgevaardigde.
Vóór de uitvoering van de werken moet de toelating met aangehecht plan worden voorgelegd aan het
personeel van de begraafplaats dat de bouwlijn op het terrein zal aangeven en noteren op het plan.
De uitvoering van werken tot oprichting of wijzigen van grafmonumenten, uitgevoerd door aannemers van
grafmonumenten, is enkel toegelaten op werkdagen. Deze werken moeten zonder onderbreking worden
uitgevoerd. Bij beëindiging van de werken controleert de grafmaker of deze conform de reglementering
werden uitgevoerd.
Kleine onderhoudswerken of aanplantingswerken, uitgevoerd door de naaste verwanten zelf, zijn
toegelaten op werkdagen alsook op zaterdag. Op zon- en feestdagen zijn alle werken op de
begraafplaatsen verboden.
Wie werken uitvoert op de begraafplaatsen zal de nodige voorzorgen treffen om schade aan aanpalende
graftekens, wegen en beplanting te voorkomen.
Het materiaal, nodig voor de uitvoering van de werken, moet naargelang de behoeften aangevoerd worden.
Op de begraafplaats mag geen materiaal achtergelaten worden.
Personen die werken hebben uitgevoerd op de begraafplaats, ook al zijn dit louter onderhouds- of
beplantingswerken, zijn ertoe gehouden de plaats volkomen net achter te laten.
Alle afvalstoffen mogen enkel op de daartoe bestemde plaatsen gedeponeerd worden.
Art. 33 -Strafbepaling
Tenzij een wet-inzonderheid artikel 315 van het strafwetboek-voorziet in andere straffen, worden de
inbreuken op de bepalingen van dit reglement bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot twee
maanden of met geldboete van zesentwintig [euro] tot driehonderd [euro] worden gestraft:

Zij die, zonder voorafgaand verlof van de openbare ambtenaar, een begraving verrichten of doen
verrichten;
Zij die op enigerlei wijze de wetten en verordeningen betreffende de begraafplaatsen en de vervroegde
begravingen overtreden.
Art. 34 - Slotbepalingen
Onderhavige gemeentelijke politievorderingen op de begraafplaatsen en de lijkbezorging wordt van kracht
op 1 februari 2017.
De gemeentelijke politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 29 oktober 2002 wordt opgeheven.

