Politiereglement op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging

Gemeenteraadsbesluit van 12 oktober 2020
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Hoofdstuk I: Algemeenheden
Artikel 1. Locaties
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aalter-centrum, ingang Sint-Corneliusparking en parking Aard
Sint-Maria-Aalter, aan de kerk
Bellem, aan de kerk
Lotenhulle, Breestraat
Poeke, aan de kerk
Knesselare, aan de kerk
Ursel, Schaperstraat

Artikel 2. Wijze van begraven
De begraafplaatsen bieden de volgende manieren van begraven:
▪ Kist in volle grond
▪ Asurne in volle grond
▪ Kist in grafkelder
▪ Urne in urnenkelder
▪ Urne in columbariumwand / columbariumpijler (verschillend naargelang het kerkhof)
▪ Asverstrooiing op de strooiweide.
Artikel 3. Bestemming
Op de begraafplaatsen van Aalter worden, tegen de in het retributiereglement vermelde voorwaarden,
begraven of uitgestrooid:
▪ Personen die op de datum van hun overlijden, ingeschreven waren in het bevolkingsregister
van Aalter
▪ Stoffelijke overschotten, ontdekt op het grondgebied van Aalter
▪ Niet-inwoners die een concessie aankopen
▪ Niet-inwoners die worden uitgestrooid.
Artikel 4. Aangifte overlijden en tijdstip begraven
Elk overlijden dient aangegeven te worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het
overlijden plaats vond. De aangever regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de
begrafenis. Indien er geen aangever is, neemt het gemeentebestuur zelf de nodige maatregelen.
Elke vorm van begraven moet plaats vinden ten vroegste 24 uur na het overlijden en binnen de vijf
werkdagen die volgen op de dag van het overlijden, de ontdekking ervan of de vrijgave van het
stoffelijk overschot.
Bij elke lijkbezorging op een gemeentelijke begraafplaats is er een medewerker van het
gemeentebestuur aanwezig.
Begravingen gebeuren van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 u en 16.30 u, op zaterdag tussen
9.00 u en 13.00 u.
Op onderstaande dagen zijn geen begravingen mogelijk:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 januari
Paasmaandag
1 mei
Hemelvaartdag
Pinkstermaandag
11 juli
21 juli
15 augustus
1 november
2 november
11 november
15 november
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▪
▪
▪

24 december (in de namiddag)
25 december
31 december (in de namiddag).

De burgemeester kan afwijkingen toestaan in het kader van de veiligheid, de openbare gezondheid,
de openbare orde en bij hoogdringendheid.

Hoofdstuk II: Wijze van begraven
Artikel 5. Begraven van een kist in volle grond
Per perceel kan slechts één kist worden begraven.
Artikel 6. Begraven van een kist in een grafkelder
Een stoffelijk overschot kan worden begraven in een grafkelder voor 1, 2, 3 of 4 personen.
Artikel 7. Begraven van een urne in volle grond
Per perceel kan slechts één urne worden begraven.
Artikel 8. Begraven van een urne in een urnenkelder
De asurne kan begraven worden in een urnenkelder voor 1, 2, 3 of 4 personen. De afmetingen van de
urnen moeten van die aard zijn dat zij kunnen bijgezet worden in verhouding tot het aantal personen
per concessie. Indien wordt geopteerd voor een urne, afwijkend van de standaardafmetingen, kan niet
gegarandeerd worden dat er plaats is voor het totaal aantal voorziene urnen.
Artikel 9. Plaatsing van een urne in een columbariumwand
De asurne kan geplaatst worden in een nis van een columbariumwand voor 1 of 2 personen. De
afmetingen van de urnen moeten van die aard zijn dat zij kunnen bijgezet worden in verhouding tot het
aantal personen per concessie. Indien wordt geopteerd voor een urne,
afwijkend van de
standaardafmetingen, kan niet gegarandeerd worden dat er plaats is voor het totaal aantal voorziene
urnen.
Artikel 10. Plaatsing van een urne in een columbariumpijler
De asurne kan geplaatst worden in een nis van een pijler voor 1, 2, 3 of 4 personen. De afmetingen
van de urnen moeten van die aard zijn dat zij kunnen bijgezet worden in verhouding tot het aantal
personen per concessie. Indien wordt geopteerd voor een urne, afwijkend van de
standaardafmetingen, kan niet gegarandeerd worden dat er plaats is voor het totaal aantal voorziene
urnen.
Artikel 11. Asverstrooiing:
De asverstrooiing gebeurt op de strooiweide van de begraafplaats. De begrafenisondernemer staat
hiervoor in.

Hoofdstuk III: Bijhorende verrichtingen
Artikel 12
Bij elke wijze van begraven is een personeelslid van het gemeentebestuur aanwezig.
Artikel 13
De grafkelders, urnenkelders en columbariumelementen worden aangekocht, gebouwd of geplaatst in
opdracht van het gemeentebestuur.
Artikel 14
Het openen en opnieuw sluiten van een kelder of een columbarium gebeurt door een personeelslid
van het gemeentebestuur.
Elke bijzetting wordt aanzien als één plaats innemend, ongeacht de afmetingen van de constructie.

3

Artikel 15
Bij het einde van de bewaring van de asurne thuis of op een andere plaats dan de gemeentelijke
begraafplaats en de aanvraag deze te begraven op de gemeentelijke begraafplaats, gelden dezelfde
voorwaarden als voor de begraving, bijzetting of uitstrooiing van de as direct na de crematie.
Artikel 16
In Aalter-centrum is een afscheidsruimte voorzien. Er worden geen sleutels van de afscheidsruimte ter
beschikking gesteld van een begrafenisondernemer.
De begrafenisondernemer ziet er op toe dat enkel de naaste familieleden/vrienden zich naar het
kerkhof begeven om een laatste groet te brengen aan de overledene.
Het bijzetten van een kist in een grafkelder gebeurt nadat de familie/vrienden het kerkhof hebben
verlaten.

Hoofdstuk IV: Ordemaatregelen
Artikel 23
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van zonsopgang tot
zonsondergang. Het college van burgemeester en schepenen kan hierop afwijkingen toestaan.
Artikel 24
Uit eerbied voor de overledenen is het verboden gelijk welke daad te stellen, een houding aan te
nemen of een manifestatie op touw te zetten die in strijd is met de openbare orde.
Artikel 25
Men mag de wegen en wandelpaden niet verlaten behalve voor het onderhoud van het graf of het
plaatsen van aandenkens. Honden dienen altijd aan de leiband gehouden te worden.
Artikel 26
Het is verboden te leuren op de begraafplaatsen, alsook het plaatsen van affiches of het verdelen van
flyers, met uitzondering van de gevallen vastgesteld bij de wettelijke bepalingen op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging of met machtiging van het college van burgemeester en
schepenen.
Het is eveneens verboden om op het openbaar domein in de omgeving van de begraafplaatsen
tussen 25 oktober en 15 november te leuren of gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen of
diensten aan te bieden.
Een uitzondering wordt toegestaan voor de openbare markten, georganiseerd door het
gemeentebestuur.
Artikel 27
De toegang tot de begraafplaatsen is verboden voor voertuigen, rijwielen en bromfietsen. Dit verbod
geldt niet voor het vervoer van materialen en gereedschappen van dienst- en onderhoudsvoertuigen
en voor voertuigen van personen/bedrijven waarvoor toelating werd gegeven door het
gemeentebestuur. Dit verbod is eveneens niet van toepassing op vervoermiddelen van mindervaliden.
Artikel 28
Op de begraafplaatsen waar er een baarwagen beschikbaar is, worden de rouwwagens van de
begrafenisondernemers niet toegelaten. In het ander geval worden de wagens enkel toegelaten op de
hoofdpaden van de begraafplaats.
De voertuigen -met beperkte tonnage- van steenhouwers en bouwers van grafkelders en
monumenten mogen slechts verplaatst worden langs de wegen op de begraafplaats die ertoe dienstig
zijn. Ze mogen nooit op de begraafplaats blijven staan na de werkuren van het gemeentebestuur.
Binnen de omheining van de begraafplaatsen mag geen enkel materiaal achtergelaten worden en
dienen de materialen aangevoerd en geplaatst naarmate deze nodig zijn.
Artikel 29
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstallen of beschadiging aan de
graven, de gedenktekens of de beplanting.
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Artikel 30
Enkel de personen die door het gemeentebestuur zijn aangesteld en de onderhoudsdiensten mogen
de strooiweide betreden.
Artikel 31
Iedereen die één van de opgelegde verbodsbepalingen overtreedt, wordt uit de begraafplaats
gewezen, met een mogelijke straf tot gevolg.
Hoofdstuk V: Graftekens – Werken
Artikel 32
De maximum afmetingen van de graftekens zijn de volgende:

graven in volle grond
grafkelders
urnenkelders met platte afdekplaat
80x80x6cm
urnenkelders met lessenaarsdeksel
50x50x4cm

lengte
2m15
2m25
50 cm

breedte
80 cm
2/3- verhouding
75 cm

hoogte
120 cm
breedte perceel
20 cm

50 cm

50 cm

65 cm

Deze moeten geplaatst worden in de gebruikelijke lijnrichting.
De aanplantingen mogen niet hoger zijn dan 50 cm en mogen de grenzen van het graf niet
overschrijden.
De bloemen moeten geplaatst worden binnen de maximum oppervlakte van de percelen.
Bloemen die geplaatst zijn buiten de vastgestelde ruimte, kunnen verwijderd worden. Er mogen geen
putten gegraven worden buiten het perceel.
De graftekens van de kelders worden tegen elkaar aangebracht. De ruimte, noodzakelijk om de
kelders te kunnen openen, moet vrij blijven. Indien dit niet het geval is, kan de persoon die het
grafteken heeft geplaatst, verantwoordelijk worden gesteld. Hij zal op eigen kosten of op kosten van
de nabestaanden het grafteken dienen te verwijderen en op een juiste manier terug te plaatsen.
Artikel 33
De werken uitgevoerd in strijd met de vastgestelde afmetingen van de graftekens en de grenzen van
de percelen, kunnen door het college van burgemeester en schepenen geschorst worden. De kosten
hieraan verbonden zijn ten laste van de overtreder.
Artikel 34
De graftekens moeten vervaardigd zijn uit duurzame materialen en stevig worden vastgemaakt. Het is
niet toegestaan om grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen,
opschriften of de aard van de materialen de gezondheid, zindelijkheid, veiligheid en rust op de
begraafplaatsen kunnen verstoren.
Bij overtreding kan het college van burgemeester en schepenen beslissen of er moet overgegaan
worden tot de wegneming van de materialen. De kosten daarvan zijn ten laste van de overtreder.
Artikel 35
Aan de nissen van de columbariumwand en de columbariumpijler mogen geen versieringen of andere
uitstekende graftekens worden aangebracht. Een eventuele voorzetplaat mag, op kosten van de
nabestaanden, aangebracht worden maar deze mag de oppervlakte van het columbariumelement
niet overschrijden.
In de omgeving van de columbaria is een ruimte voorzien waarop er bloemen kunnen geplaatst
worden. Bloemen die zich buiten deze zone bevinden, kunnen verwijderd worden. Er mogen
eveneens geen putten gegraven worden buiten deze ruimte.
Artikel 36
Bij een asverstrooiing kan een gedenkplaatje aangebracht worden op de gedenkzuil die zich in de
omgeving van de strooiweide bevindt. De kosten van dit plaatje en de graveerwerken zijn ten laste
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van de nabestaanden. Zij dienen dit plaatje aan te kopen bij één van de firma’s, aangesteld door het
gemeentebestuur, dit met het oog op de uniformiteit van de plaatjes.
Op de strooiweide is een ruimte voorzien waar er bloemen kunnen geplaatst worden. Bloemen die
geplaatst zijn buiten deze zone, kunnen verwijderd worden. Er mogen eveneens geen putten
gegraven worden buiten deze ruimte.
Artikel 37
De graftekens moeten in goede staat onderhouden worden.
Artikel 38
Op de begraafplaatsen mogen bouw- , herstellings- of aanplantingswerken uitgevoerd worden op
werkdagen van 8.00 u tot 16.00 u. Dit kan niet op zondagen en wettelijke feestdagen (zie artikel 4),
alsook vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november.
Deze werken moeten minstens twee werkdagen vooraf gemeld worden via e-mail
(burgerzaken@aalter.be) aan het gemeentebestuur.
Deze voorschriften zijn niet van toepassing op de werken die noodzakelijk zijn voor het beheer van de
begraafplaatsen en die moeten uitgevoerd worden door het gemeentebestuur, of door derden in
opdracht van het gemeentebestuur.
Artikel 39
Eventuele beschadigingen aan graven, graftekens, versieringen, beplantingen en wegen ten gevolge
van werken, moeten onmiddellijk worden gemeld aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur zal
hierop toezien en de eventuele schade doorrekenen aan de persoon die de schade heeft
aangebracht.
Artikel 40
Het gemeentebestuur ziet er op toe dat alle gegeven richtlijnen stipt worden opgevolgd.
Hoofdstuk VI: Concessies
Artikel 41
Concessies en verlengingen ervan worden verleend door het college van burgemeester en schepenen
aan de voorwaarden en het tarief van het geldende retributiereglement.
Artikel 42
De concessies kunnen betrekking hebben op een:
▪ grafkelder
▪ urnenkelder
▪ nis in een columbariumwand
▪ nis in een columbariumpijler.
Artikel 43
Eenzelfde concessie kan dienen als graf voor:
▪ de concessieaanvrager
▪ zijn echtgenoot / echtgenote
▪ zijn bloed- of aanverwanten
▪ evenals voor diegenen, aangewezen door de concessiehouder en die daartoe hun wil tot
samen begraven bij de gemeentelijke overheid te kennen hebben gegeven
▪ personen die op het ogenblik van het overlijden, een feitelijk gezin vormden met de
overledene.
Wijzigingen kunnen enkel gebeuren door de concessiehouder zelf. Bij overlijden van de
concessiehouder kunnen de personen, vernoemd in de concessie, eveneens wijzigingen aanvragen.
Dit verzoek dient schriftelijk gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen die
daarin een beslissing neemt.
Artikel 44
Een nieuwe concessie wordt toegestaan voor een termijn van 50 jaar. Deze periode neemt een
aanvang op datum van de aanvraag van de concessie.
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Artikel 45
Een aanvraag tot hernieuwing dient schriftelijk te gebeuren, tussen maximum één jaar voor het
verstrijken van de termijn en de dag waarop de concessie vervalt. Dit tegen de prijs en de
voorwaarden die op dat tijdstip van toepassing zijn. Is er geen aanvraag tot hernieuwing gedaan, dan
vervalt de concessie op de dag van het verstrijken van de termijn.
Artikel 46
In geval van sluiting of verplaatsing van de begraafplaats, kunnen de concessiehouders geen
aanspraak maken op een vergoeding. Zij hebben de kans een verplaatsing van de stoffelijke resten
aan te vragen en hebben daarbij recht op eenzelfde perceel of nis van dezelfde afmetingen als op de
oude begraafplaats en dit gedurende de looptijd van de bestaande concessie. De kosten voor het
overbrengen van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het gemeentebestuur. De kosten voor
het overbrengen van de graftekens zijn ten laste van diegene die de overbrenging heeft aangevraagd.
Deze aanvraag dient te gebeuren binnen een periode van 1 jaar, volgend op de bekendmaking tot
sluiting of verplaatsing.
Artikel 47
Een concessie kan voor de datum van beëindiging teruggenomen worden door het gemeentebestuur:
▪ op verzoek van de concessiehouder of nabestaanden mits het volgen van de
bekendmakingsprocedure.
▪ bij wijziging van de begraafplaats van de stoffelijke resten of de urne waarbij een nieuwe
concessie wordt aangekocht.
▪ wanneer verwaarlozing wordt vastgesteld en de nabestaanden niet de nodige stappen tot
herstel ondernemen.
Het onderhoud van de graftekens op de gemeentelijke begraafplaatsen dient te gebeuren
door de nabestaanden. Op het ogenblik dat verwaarlozing wordt waargenomen (vervallen,
bouwvallig, niet onderhouden), wordt door de burgemeester een akte van verwaarlozing
opgemaakt. Deze akte blijft een jaar bij het grafteken en aan de ingang van de begraafplaats
aangeplakt. Na het verstrijken van deze termijn en bij niet herstelling kan de gemeenteraad
een einde maken aan de concessie.
In alle gevallen is er geen terugbetaling van de concessie mogelijk.
Artikel 48
Elke bijzetting wordt aanzien als één plaats innemend, ongeacht de aard van begraven en de
afmetingen van de constructie. Wanneer het aantal begraven personen, waarvoor een concessie werd
afgesloten, is bereikt, kan er geen bijzetting meer gebeuren.
Artikel 49
Concessies kunnen vooraf genomen worden en hebben betrekking op de eerstvolgende beschikbare
plaats binnen de voorziene zone. Het reserveren van een andere plaats is onmogelijk.
Het is verplicht om binnen de zes maanden, na het verkrijgen van de concessie, een zerk te plaatsen
waarbij de leverancier een plaatje moet voorzien met vermelding van de naam of namen van de
begunstigden van de concessie. Er is ook de mogelijkheid om de naam/namen reeds te graveren op
het grafelement.
Hoofdstuk VII: Ontgravingen en ontruimingen
Artikel 50
Behalve op bevel van de gerechtelijke overheid mag tot geen ontgraving overgegaan worden zonder
toelating van de burgemeester. Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren door het/de naaste
familielid/familieleden van de overledene.
De ontgravingen hebben plaats op de datum en het uur die worden afgesproken met de medewerker
op de begraafplaats. Tijdens een ontgraving worden enkel die personen toegelaten die aangesteld
zijn door de burgemeester.
Er wordt geen toelating verleend om stoffelijke overblijfselen of asurnen te ontgraven met het doel ze
op de gemeentelijke begraafplaats te herbegraven in niet-geconcedeerde grond.
Artikel 51
Een ontruiming wordt bekend gemaakt aan de ingang van het kerkhof en aan de zone die zal
ontruimd worden en dit gedurende één jaar voor de eigenlijke ontruiming. De nabestaanden kunnen in
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deze periode de gedenktekens, bloemstukken, foto’s, … wegnemen. Op het ogenblik van de
ontruiming zullen alle overblijvende gedenktekens door de gemeentemedewerker worden verwijderd
en vernietigd.

Hoofdstuk VIII: Definities
Artikel 52
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
• As: overblijfsel van een gecremeerd stoffelijk overschot
• Asurne of urne: vaas in aardewerk of kunststof ter bewaring van de as van een gecremeerd
stoffelijk overschot
• Gemeentelijke begraafplaats: een terrein gelegen op het grondgebied van een gemeente
waar overledenen begraven worden
• Columbariumnis: betonnen element dat dient als bewaarplaats voor één of twee asurnen en
dat door middel van een natuurstenen plaat afgesloten wordt. Meerdere aaneensluitende
columbariumnissen vormen een columbarium (groep)
• Afscheidsruimte: gebouw of vertrek waar de nabestaanden in een aangepaste omgeving de
overledene een laatste groet kunnen brengen en van hem afscheid kunnen nemen
• Grafkelder: een in de grond begraven betonnen prefabelement of gemetselde constructie die
gebruikt wordt als begraafplaats voor één tot maximum vier lijkkisten en asurnen
• Graftekens: gewone grafstenen, monumenten, confessionele en niet-confessionele symbolen
•
Niet-geconcedeerd graf: een gewoon graf of urnengraf waarop geen concessie rust
• Strooiweide: een afgescheiden grasperk van de begraafplaats, waarop as van gecremeerden
wordt uitgestrooid en dat enkel en alleen voor dit doel mag gebruikt worden
• Urnenkelder: een betonnen graf waarin één tot maximum vier asurnen kunnen bewaard
worden
• Concessie: een administratief contract waarbij de concessieverlenende overheid een
gebruiker toelaat een perceel van het openbaar domein exclusief en tijdelijk te gebruiken,
maar op precaire en herroepbare wijze
• Ontgraving: een stoffelijk overschot weghalen uit een graf met de bedoeling het te
herbegraven, te cremeren of in het geval van een asurne, te verstrooien
• Ontruiming : oude graven op de begraafplaats, of op een deel ervan, weg te nemen met als
doel dit stuk grond te blijven gebruiken voor nieuwe begravingen (onmiddellijk of eventueel
later).
Hoofdstuk IX: Slotbepalingen
Artikel 53
De Burgemeester is gemachtigd alle nuttige maatregelen te treffen nodig voor de goede uitvoering
van dit reglement.
Artikel 54
Worden opgeheven:
• Politiereglement op de begraafplaatsen, gecoördineerd op 21 maart 2011 (prefusiebestuur
Aalter)
• Politiereglement gemeentelijke begraafplaatsen van 31 mei 1977 (prefusiebestuur
Knesselare).

Artikel 55
Overtredingen op dit reglement worden bestraft volgens het van toepassing zijnde GAS-reglement.
Artikel 56
Dit politiereglement zal bekendgemaakt worden zoals bepaald in artikel 112 van de Nieuwe
Gemeentewet.
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Namens de raad:
De algemeen directeur,
Get. Luc Jolie
Voor eensluidend uittreksel:
Op bevel:
De algemeen directeur,

De voorzitter,
get. Kris Ally

Luc Jolie

Kris Ally

De voorzitter,
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