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Aanleiding en doel
Bij de fusie dient de nieuwe fusiegemeente Pelt de huishoudelijke reglementen en politiereglementen van de
oorspronkelijke gemeenten samen te voegen tot één politiereglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging.
Juridische gronden
Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, en latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van de begraafplaatsen en
crematoria.
Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en
de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten.
Financiële impact en visum
Er dient een nieuw retributiereglement vastgesteld te worden op de begraafplaatsen en lijkbezorging waarbij de
tarieven zullen gebaseerd worden op de effectieve kosten.
Motivering
Dit nieuw politiereglement voorziet in een zelfde regime voor alle Peltse begraafplaatsen en wijze van lijkbezorging.
Bij de opmaak van het politiereglement wordt rekening gehouden met de volgende uitgangspunten. De eigenheid
van de begraafplaatsen blijft behouden. Eenvormigheid op de begraafplaats De Roosen en de vrije keuze van
grafteken op de begraafplaatsen Steenoven, Lindelhoeven en Fabriek. De verschillende begraafwijzes op de
begraafplaatsen blijft behouden, maar er worden geen concessies meer toegekend en grafkelders worden
afgeschaft. Er wordt voorzien in eenvoudige administratie.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT :
Hoofdstuk 1: Algemeenheden
Doel
Dit politiereglement bepaalt de reglementering met betrekking tot de begraafplaatsen en lijkbezorging op het
grondgebied van de gemeente Pelt.
De begraafplaatsen
Artikel 1.Er zijn in de gemeente Pelt vier gemeentelijke begraafplaatsen:

- de gemeentelijke begraafplaats ‘Steenoven’ , Eindakker;
- de gemeentelijke begraafplaats ‘De Roosen’, Roosendijk;
- de gemeentelijke begraafplaats ‘Lindelhoeven’, Hoevenstraat;
- de gemeentelijke Begraafplaats ‘Fabriek’, Leukenstraat.
Er zijn in Pelt nog twee begraafplaatsen met uitdovend karakter
- de gemeentelijke begraafplaats ‘Neerpelt-Centrum’, Nieuwstraat;
- de gemeentelijke begraafplaats ‘Sint-Huibrechts-Lille’, Lindestraat.
De oprichting van privé-begraafplaatsen kan enkel door de Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid
worden toegestaan.
Wijze van lijkbezorging op een Peltse begraafplaats
Artikel 2.De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor:
- het begraven van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot in een graf;
- het bijzetten van een gecremeerd stoffelijk overschot in het urnenveld;
- het bijzetten van een gecremeerd stoffelijk overschot in een columbarium;
- het uitstrooiing van een gecremeerd stoffelijk overschot op de strooiweide;
- Het bijzetten van een gecremeerd stoffelijk overschot in een bestaand graf.
Iedereen kan, op basis van een vrije keuze, van gelijk welke van de bovenstaande mogelijkheden gebruik maken. Het
retributiereglement zal bepalen tegen welke tarieven van dit recht gebruik kan gemaakt worden.
Wie mag begraven worden in Pelt?
Artikel 3.Mogen op één van de Peltse begraafplaatsen ter aarde besteld, bijgezet in het urnenveld of een columbariumnis, of
verstrooid worden:
- personen, met inbegrip van levenloos geboren kinderen, die overleden of dood aangetroffen zijn in de gemeente;
- personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden aangetroffen maar die
ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente;
- personen die zijn uitgeschreven in de gemeente omwille van verzorging in instellingen of rusthuizen of bij
familieleden buiten het grondgebied van de gemeente;
- personen die minstens ¾ van hun leven in het bevolkingsregister van de gemeente zijn ingeschreven;
- levenloos geboren kinderen van ouder(s) opgenomen in de bevolkingsregisters, vreemdelingen- en wachtregister
van de gemeente;
- personen die effectief in de gemeente wonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale
overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de bevolkingsregisters van Pelt;
- personen die dit in hun laatste wilsbeschikking te kennen hebben gegeven mits toestemming van de
burgemeester en mits betaling van een retributie zoals bepaald in het retributiereglement.
- uitzonderlijk en voor zover de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de gemeente, kan de
burgemeester toestemming geven tot begraving op een gemeentelijke begraafplaats mits het betalen van een
retributie zoals bepaald in het retributiereglement.
Concessies
Artikel 4.Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden geen concessies verleend.
Voor de begraafplaatsen waar er nog lopende concessies zijn behouden de concessiehouders hun rechten tot het
einde van de looptijd. Deze concessies worden niet hernieuwd.
Tijdstippen waarop kan begraven worden
Artikel 5.§1. De stoffelijke overschotten kunnen alle dagen, uitgezonderd zon- en feestdagen, tussen 9 uur en 15 uur op één
der gemeentelijke begraafplaatsen bezorgd worden. Het bijzetten van asurnen in het columbarium of in het
urnenveld kan tot 16u. De burgemeester kan bepalen op welke andere dagen geen begrafenissen kunnen doorgaan.
§2. Er mag op de begraafplaats niet meer dan één begrafenis plaatsvinden op hetzelfde tijdstip.

Hoofdstuk 2: Pleegvormen die de begravingen / crematies voorafgaan
Aangifte en formaliteiten
Artikel 6.Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt
eveneens ingeval van ontdekking van een stoffelijk overschot op het grondgebied van de gemeente.
Ook voor levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt maar
waarvan de familie de wens heeft om het stoffelijk overschot te begraven of de as bij te zetten op een gemeentelijke
begraafplaats wordt melding gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Artikel 7.Degenen die voor de begraving of crematie instaan, regelen met de ambtenaar van de burgerlijke stand de
formaliteiten betreffende de begraving. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige
gedaan.
Termijn waarbinnen de begrafenis moet doorgaan
Artikel 8.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, de bijzetting van de as of de verstrooiing
ervan plaats. Het gemeentebestuur beslist over dag en uur van de begrafenis.
De begraving, bijzetting of verstrooiing van de as heeft plaats binnen de zeven dagen volgend op de aangifte van het
overlijden.
Hoofdstuk 3: Lijkenvervoer
Artikel 9.Het lijkenvervoer binnen het grondgebied van het Vlaams Gewest is vrij. Er is geen toestemming vereist. Voorwaarde
is dat het om een natuurlijk overlijden gaat en er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Dit wordt door de
vaststellende arts schriftelijk bevestigd.
Niet-gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen vervoerd worden. De
nabestaanden kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij de burgemeester om een afwijking te verzoeken. De
burgemeester oordeelt of hij het voorgestelde vervoer al dan niet als een passende wijze kan toestaan.
Artikel 10.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:
- Het koninklijk besluit van 8 maart 1967, als het lijk vervoerd moet worden naar Luxemburg of Nederland.
- 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.
- Het regentbesluit van 20 juni 1947, als een lijk vervoerd moet worden naar een land dat niet bedoeld wordt
in vorige punten.
Artikel 11.Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, maar moet verlopen volgens de regels van de welvoeglijkheid.
Hoofdstuk 4: Begravingen
Inlichtingen
Artikel 12.Bij het bezorgen van de stoffelijke overschotten op de gemeentelijke begraafplaats moeten de gemeentelijke
diensten ten minste twee werkdagen vooraf verwittigd zijn, door middel van het daartoe bestemd (digitaal)
formulier, dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in het urnenveld of columbarium, een
uitstrooiing of een thuisbewaring.
Ingeval de familie wenst om het gehele verloop van de begraving aanwezig te zijn, wordt dit aangegeven op dit
formulier. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde.

Plaats van begraving
Artikel 13.De begravingen worden volgens (digitaal) plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan
voor begraving in volle grond, kindergraven, urnengraven, alsook voor de bijzetting in de nissen van het
columbarium. De burgemeester bepaalt in welke volgorde er op de onderscheiden percelen begraven wordt.
De begraving, bewaring in een columbarium, urnenveld of uitstrooiing van de as op de gemeentelijke begraafplaats
met nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan, wordt opgetekend in een (digitaal) register dat bijgehouden wordt
door de gemeentelijke administratie. In het register wordt voor de uitstrooiing van de as enkel de vermelding
“strooiweide” geregistreerd.
Artikel 14.Het is niet mogelijk percelen, nissen of urnengraven te reserveren.
Artikel 15.In de graven en nissen mogen enkel de stoffelijke overschotten van de overledene(n) geplaatst worden.
Levenloos geboren kinderen
Artikel 16.Levenloos geboren kinderen, die de wettelijke levensvatbare grens nog niet bereikt hebben, kunnen worden
begraven of gecremeerd. De begraving kan gebeuren op de sterretjesweide van de gemeentelijke begraafplaats
‘Steenoven’ en ‘De Roosen’.
Bevoegdheden op de begraafplaats
Artikel 17.Alleen de aangestelde medewerker van de gemeente of de gemachtigde begrafenisondernemer zijn ertoe bevoegd
te zorgen voor:
- Het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het terug vullen van de kuil;
- Het openen en sluiten van bestaande grafkelders;
- Het openen en afsluiten van de nis in een columbarium en urnenveld.
Het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, het urnenveld of het columbarium en het uitstrooien van de as gebeurt
steeds op een respectvolle wijze door of onder toezicht van de gemachtigde begrafenisondernemer en door gebruik
te maken van een daartoe bestemd materiaal.
Hoofdstuk 5: Crematie
Artikel 18.§ 1. De urn met de as kan binnen de omheining van de begraafplaats:
- geplaatst of bijgezet worden op het urnenveld;
- geplaatst of bijgezet worden in een columbarium;
- begraven worden op de plaats der gewone begravingen of in een bestaande grafkelder, dit kan alleen in het
geval van een bijzetting in een bestaand graf;
§2. De as kan ook:
- hetzij worden uitgestrooid op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats (strooiweide);
- hetzij worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder de
voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.
§3. Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de overledene, op
gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie
de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of indien het om
een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van de gecremeerde lijken:
- Worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze uitstrooiing of begraving
kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein. Indien het een terrein betreft dat niet eigendom is van
de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar
van het betrokken terrein. De asverstrooiing of de begraving van de as gebeurt aansluitend op de crematie.
- In een urne ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere
plaats dan de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de
begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg over heeft of zijn erfgenamen in

geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een urnenveld of
columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel op de aan het grondgebied van België grenzende
territoriale zee uitgestrooid te worden.
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen.
§4. Onverminderd hetgeen is bepaald in §1, §2 en §3 kan, op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- of
aanverwanten tot tweede graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.
Hoofdstuk 6: Graftekens, afmetingen en onderhoud van de graven
Artikel 19.Bijkomende bepalingen per begraafplaats zijn weergegeven in de bijlagen bij dit politiereglement.
Afmetingen van het graf
Artikel 20.Omwille van veiligheidsaspecten zal de diepte van de kuil de wettelijke afmetingen voor 2 niet gecremeerde
lichamen niet overschrijden. In elk graf mogen er maximaal 4 stoffelijke resten worden begraven waarvan er
maximaal 2 niet-gecremeerde lichamen (kisten) mogen zijn. In elke urnenkelder en elke columbariumnis mogen de
stoffelijke resten van maximum drie personen (urnen) opgeborgen worden. Dit alles op voorwaarde dat het
technisch en praktisch mogelijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met artikel 18 §1.
Grafteken
Artikel 21.§1 . Met uitzondering van de bevoegde gemeentelijke dienst, is het verboden om na het begraven van het stoffelijk
overschot een tijdelijk gedenkteken op het graf te plaatsen in afwachting van een definitieve grafsteen of
gedenkteken. Dit tijdelijk gedenkteken is eigendom van de gemeente en wordt weggenomen bij het plaatsen van de
definitieve grafsteen of gedenkteken of na overleg met de nabestaanden na 12 maanden.
§2 . Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht op
het graf van zijn verwante een grafteken te doen plaatsen rekening houdend met de bepalingen in deze verordening
en de bijlagen. De plaatsing kan niet samenvallen met een begrafenisceremonie. De plaatsing gebeurt na overleg
met de gemeentelijke diensten, alleen op werkdagen en is verboden de laatste drie werkdagen voor Allerheiligen.
§3 . Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die afwijken van de bepalingen
opgenomen in dit politiereglement en de bijhorende bijlagen en die door hun vorm, afmetingen, hun opschriften of
aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren.
§4. Op de percelen voor gelijkvormige graftekens zoals aangeduid in de bijlagen staat de gemeente in voor het
plaatsen van het grafteken.
Uitvoering van de werken
Artikel 22.§1. Alvorens op de begraafplaatsen te 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 worden achtergelaten. De materialen worden
aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften. Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op
bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de
overtreder.
§2. De aangevoerde grafsteen of –tekens, die drie dagen voor en drie dagen na Allerheiligen bij de sluiting van de
begraafplaatsen niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags nadien vóór
10 uur ’s morgens verwijderd zijn, zoniet zullen de grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico en ten laste
van de overtreder en zonder enig verhaal door de zorgen van het gemeentebestuur zelf opgeruimd worden.
Artikel 23.De graven mogen niet afgedekt worden met materialen die door hun aard of wijze van aanbrengen gemakkelijk op
de paden, op de naburige graven of op het gazon kunnen terecht komen.
Bloemen, versieringen, opschriften
Artikel 24.§1. De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden worden.
Wanneer ze afgestorven zijn moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zal de opruiming en het verwijderen

van de potten geschieden door de zorgen van het gemeentebestuur. Bloemen en planten mogen niet geplaatst
worden in omhulsels, geheel of ten dele uit breekbaar glas.
§2. Buiten de periode van 15 oktober tot 15 november is het op de percelen voor eenvormige graftekens niet
toegelaten om versieringen en allerhande aandenkens aan te brengen, behoudens een fotoblok waarvan de
afmetingen zijn gespecifieerd in de bijlagen.
Artikel 25.Rond de graven mogen geen constructies, afsluitingen, omheiningen gemaakt worden.
Artikel 26.Op de asverstrooiingsweide en de sterretjesweide zijn enkel losse, natuurlijke bloemen toegelaten bij het
gemeenschappelijke gedenkteken.
De mogelijkheid bestaat om, via een (digitaal) formulier, een naamplaatje aan te vragen bij het gemeentebestuur.
Dit naamplaatje wordt door de bevoegde gemeentelijke dienst bevestigd op een daarvoor voorziene plaats bij de
asverstrooiingsweide en de sterretjesweide.
Artikel 27.De opschriften en de grafschriften moeten steeds leesbaar zijn en zullen van die aard zijn dat de orde en de aan de
doden verschuldigde eerbied gevrijwaard blijft.
Artikel 28.§1. Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van deze politieverordening en de bijhorende
bijlagen dienen verwijderd te worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst werden. De betrokkene(n) zullen
hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld. Een bericht zal gedurende drie maanden worden uitgehangen aan
het grafteken en aan de ingang van de begraafplaats. Bij gebrek aan herstel binnen de periode van drie maanden na
de ingebrekestelling of na de aanplakking van het bericht, zal de verwijdering door het gemeentebestuur gebeuren.
De kosten worden ten laste gelegd van de opdrachtgever(s).
§2. De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Wanneer een grafperceel, door
plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld door de
burgemeester of zijn gemachtigde.
Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van die
termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het
wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende familie.
Artikel 29.De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet belemmeren
en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven.
Artikel 30.De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang worden
onderhouden door de gemeente overeenkomstig de voorschriften van artikel 26§2 van het decreet.
Hoofdstuk 7: Opgravingen
Artikel 31.Behoudens de opgravingen bevolen door de gerechtelijke overheid, mag geen opgraving worden verricht dan om
ernstige redenen en met schriftelijke toelating van de burgemeester.
Artikel 32.De aanvraag tot opgraving wordt schriftelijk ingediend door het naaste familielid en dient te worden gericht aan de
burgemeester namens alle nog in leven zijnde familieleden. Hieronder wordt verstaan:
- de nog in leven zijnde partner van de overledene of
- indien er geen levende partner van de overlevende is, de nog in leven zijnde bloed- en aanverwanten eerste
graad van de overledene of
- indien er geen bloed-of aanverwanten eerste graad zijn, de nog in leven zijnde bloed-en aanverwanten tweede
graad.

Met de partner wordt bedoeld de persoon met wie de overledene feitelijk een gezin vormde. Dit zal worden
gecontroleerd in het bevolkingsregister.
De aanvrager verklaart in de aanvraag dat hij handelt namens alle hierboven bedoelde familieleden. De aanvraag
wordt mede door de hierboven bedoelde familieleden ondertekend, om ontvankelijk te zijn.
Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten
steeds volgende beschikkingen worden nageleefd:
- De dag en het uur waarop de opgraving zal gebeuren, wordt in overleg met de gemeentelijke diensten
vastgesteld.
- Het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen bemoeilijken
of beletten moeten verwijderd worden door de gemachtigde begrafenisondernemer vooraleer tot de opgraving
wordt overgegaan.
- Het openleggen van het graf, het openen en reinigen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en het
vullen van de kuil geschiedt door de zorgen van de gemachtigde begrafenisondernemer onder toezicht van de
aangestelde van de gemeente, politie of door een gespecialiseerde aannemer aangesteld door de gemeente.
- Het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug sluiten van de nis geschiedt door de
aangestelde van de gemeente of door de gemachtigde begrafenisondernemer onder toezicht van de aangestelde
van de gemeente of politie.
- De door de gemeente overeenkomstig het retributiereglement ter beschikking gestelde afdekplaat dient na
opgraving ter plaatse te blijven
Artikel 33.Behalve bij gerechtelijk bevel worden op zaterdagen en op zon- en feestdagen geen opgravingen verricht noch in de
periode van 15 oktober en 15 november.
Artikel 34.Tijdens de opgravingen dient de begraafplaats gesloten te blijven en/of wordt de plaats ervan voor het publiek
visueel afgeschermd door de begrafenisondernemer of aannemer.
Er moet tot een opgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van een gemachtigde door de burgemeester
aangesteld. Zij kunnen de vernieuwing van de kist (of lijkwade) voorschrijven indien zij dit nodig achten en elke
andere maatregel nemen die van die aard is dat de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid worden beschermd,
dit op kosten van de aanvrager.
Artikel 35.De verwijdering van een grafzerk zonder opgraving is niet toegestaan, tenzij met toestemming van de burgemeester.
Artikel 36.Het overbrengen van een opgegraven stoffelijk overschot naar de begraafplaatsen van een andere gemeente kan
slechts gebeuren na toelating van de burgemeester of zijn gemachtigde na voorlegging van de toelating van het
bestuur van de gemeente naar waar het stoffelijk overschot wordt overgebracht.
Het is verplicht de opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhulsel te plaatsen alvorens zij mag vervoerd
worden.
Hoofdstuk 8 : Ordemaatregelen
Artikel 37.De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, behoudens afwijking door
de burgemeester vastgesteld.
Artikel 38.Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor natuurschade, ongevallen, vernielingen of diefstallen welke op
de begraafplaatsen ten nadele van derden zouden voorvallen en staat derhalve ook niet in voor de bewaking van de
op de graven geplaatste voorwerpen.
Artikel 39.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:
- Aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij het decreet van 16 januari
2004 of bij onderhavige politieverordening.
- Goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.
Artikel 40.Het is verboden:
- De grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats op welke wijze dan ook te beschadigen. Herstellingen
zullen worden uitgevoerd op kosten van diegene die de schade heeft veroorzaakt.
- De graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen.
- Binnen de omheining van de begraafplaats vuilnis en afval afkomstig van buiten de begraafplaatsen te
deponeren.
Artikel 41.Het is verboden met wagens de begraafplaats binnen te rijden tenzij voor houders van een toestemming van de
burgemeester of zijn gemachtigde. In elk geval zijn voertuigen enkel toegelaten op de verharde wegen.
Artikel 42.Het is verboden vergezeld te zijn van niet-aangelijnde honden of andere dieren.
Artikel 43.Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door de burgemeester in zoverre zij niet door een wet,
besluit of decreet aan een andere overheid worden toegewezen.
Hoofdstuk 9: Strafbepalingen
Artikel 44.Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen en verordeningen in geen andere
straffen voorzien, worden de inbreuken op onderhavige politieverordening bestraft met politiestraffen.
Dit politiereglement is goedgekeurd door de gemeenteraad van Pelt op …

Namens de gemeenteraad :
de secretaris
get. Peter Spooren
voor eensluidend uittreksel:
Peter Spooren
algemeen directeur

de voorzitter
get. Juul Vrolix

BIJLAGE 1 – Begraafplaats ‘De Roosen’
De percelen voor het begraven in volle grond van één persoon, hebben een eenvormige oppervlakte van:
- 1 m x 2,30 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon, begraven op strook D en M van de
begraafplaats ‘De Roosen’;
- 0,9 m x 1,80 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon, begraven op strook A van de begraafplaats
‘De Roosen’;
Deze begraafplaats is in verschillende stroken onderverdeeld.
Strook A is bestemd voor het begraven van kinderen tot 12 jaar. Op deze gronden mogen enkel eenvormige
grafzerken worden opgericht, waarvan de afmetingen en het materiaal door het gemeentebestuur zullen worden
voorgeschreven.
Strook C: Het columbarium is bestemd voor het bijzetten van urnen in de nis. Er wordt een afdekplaat aangebracht,
waarvan de afmetingen en het materiaal door het gemeentebestuur zullen worden voorgeschreven.
Strook D is bestemd voor het begraven van volwassenen. Op deze graven mogen enkel eenvormige graftekens
worden opgericht, waarvan de afmetingen en het materiaal door het gemeentebestuur zullen worden
voorgeschreven.
Strook E: De strooiweide is bestemd voor verstrooien van assen. Er kan een gedenkplaat worden aangebracht op de
gedenkzuil, waarvan de afmetingen en het materiaal door het gemeentebestuur zullen worden voorgeschreven.
Strook F: Het urnenveld is bestemd voor het begraven van urnen. Er wordt een afdekplaat aangebracht, waarvan de
afmetingen en het materiaal door het gemeentebestuur zullen worden voorgeschreven.
Strook G: De sterretjesweide is bestemd voor de begraving van het stoffelijk overschot van levenloos geboren
kinderen. Er is een gedenksteen waar een naamplaatje op kan worden aangebracht.
Strook M is bestemd voor het begraven van moslims (volwassenen en kinderen), die omwille van religieuze
motieven, met het hoofd naar het oosten moeten worden georiënteerd. Het materiaal en de afmetingen van het
grafteken van zowel de volwassenen als de kinderen worden door het gemeentebestuur bepaald.
De graftekens mogen de volgende afmetingen niet overschrijden:
- Kindergraven (strook A):
o Materiaal: Carrara-marmer
o Hoogte; 0,60 m
o Breedte : 0,40 m
o Dikte: 0,02 m
- Andere graven (strook B): Grafzerken of andere aanduidingstekens naar keuze
o Max. lengte: 1,80 m
o Max. breedte: 0,80 m
o Max. hoogte: 1m
- Graf voor urnen en columbarium (strook C en F):
o Afdekplaat: in Carrara-marmer
o Lengte: 0,50 m
o Breedte: 0,50 m
o Dikte: 0,02 m
- Bloemvaasje (enkel voor de afdekplaat columbarium)
o hoogte: 14 cm
o breedste punt: 3,4 cm
- Het bloemvaasje in geslepen brons wordt standaard aangebracht op de afdekplaat van het columbarium. Bij de
urnetegel is ruimte voorzien om een bloemvaasje aan te brengen zoals voorzien bij de graven in volle grond.
- Eenvormige graven (strook D):
o Grafteken in wit geslepen beton
o Hoogte: 1,50 m
o Max. breedte kruis: 0,52 m
o Dikte: 0,10 m (zijaanzicht)
- Fotoblok in arduin:
o Hoogte: 0,20 m
o Breedte: 0,15 m (*)
o Dikte aan de basis: 0,08 m
o (*) indien dubbele foto wordt de breedte: 0,30 m
- Strooiweide (strook E):
o enkel een gedenkplaat op de gedenkzuil
o Hoogte: 0,065 m

-

-

o Breedte: 0,15 m
Sterretjesweide (strook G): geen graftekens
Grafteken voor moslims (volwassenen) (strook M):
o in wit geslepen beton met een boog van 180°
o Hoogte: 1,25 m
o Breedte: 0,50 m
o Dikte: 0,10 m (zijaanzicht)
Grafsteen voor moslims (kinderen tot 12 jaar) (strook M):
o in carrara-marmer met een boog van 180°
o Hoogte: 0,75 m
o Breedte: 0,50 m
o Dikte: 0,02 m (zijaanzicht)

BIJLAGE 2 – Begraafplaats ‘Steenoven’, Eindakker
De percelen voor het begraven in volle grond van één persoon, hebben een eenvormige oppervlakte van:
• 1 m x 2,30 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een volwassen persoon;
• 0,9 m x 1,80 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een kind.
Deze begraafplaats is in verschillende stroken onderverdeeld.
Stroken A, B en C zijn bestemd voor het begraven van volwassenen in gewone grond. Er mogen graftekens worden
geplaatst naar keuze. De graftekens mogen volgende afmetingen niet overschrijden:
• Hoogte boven het maaiveld: 0,30 m
• Maximumhoogte voor de opstand: 1 m
• Dikte voor de opstand: 0,1 m
• Breedte van het grafmonument: 0,80 m
• Lengte van het grafmonument: 1,82 m
Strook D is het columbarium. Dit is bestemd voor het bijzetten van urnen in de nis. De afmetingen van de urne moet
zodanig zijn dat de urne past in een nis van 0,4 m op 0,5 m. De nabestaanden hebben de mogelijkheid om zelf een
afdekplaat te voorzien naar keuze. Op de afdekplaat kunnen de nabestaanden volgende vermeldingen laten
plaatsen: naam, voornaam, geboorte- en overlijdensdatum van de overleden. De afdekplaat heeft volgende
afmetingen:
• Hoogte: 0,41 m
• Breedte: 0,49 m
Strook E is de strooiweide bestemd voor het uitstrooien van de as. Er kan enkel een naamplaatje worden bevestigd
op het daar toe bestemde monument.
Strook F is het urnenveld, bestemd voor het begraven van urnen. De urenkelder wordt gesloten met een afdekplaat.
De nabestaanden hebben de mogelijkheid om zelf een naamplaat te voorzien naar keuze. Op de naamplaat kunnen
de nabestaanden volgende vermeldingen laten plaatsen: naam, voornaam, geboorte- en overlijdensdatum van de
overleden. De naamplaat heeft volgende afmetingen:
• Lengte: 0,65 m
• Breedte: 0,65 m
Strook G is bestemd voor het begraven van moslims (volwassenen en kinderen tot 12 jaar), die omwille van
religieuze motieven, met het hoofd naar het oosten moeten worden georiënteerd. De nabestaanden hebben de
mogelijkheid om een grafteken naar keuze te laten plaatsen. De graftekens mogen volgende afmetingen niet
overschrijden:
• Hoogte boven het maaiveld: 0,30 m
• Maximumhoogte voor de opstand: 1 m
• Dikte voor de opstand: 0,1 m
• Breedte van het grafmonument: 0,80 m
• Lengte van het grafmonument: 1,82 m
Strook H is het kinderperceel, bestemd voor het begraven van kinderen (tot 12 jaar). De nabestaanden hebben de
mogelijkheid om een grafteken naar keuze te laten plaatsen volgens de geldende afmetingen. De graftekens mogen
volgende afmetingen niet overschrijden:
• Hoogte boven het maaiveld: 0,20 m
• Maximumhoogte voor de opstand: 0,65 m
• Dikte voor de opstand: 0,1 m
• Breedte van het grafmonument: 0,50 m
• Lengte van het grafmonument: 1 m
Strook I is de sterretjesweide, bestemd voor de begraving van het stoffelijk overschot van levenloos geboren
kinderen. Er is een gedenksteen waar een naamplaatje op kan worden aangebracht.
Strook J is het gemeenschappelijk graf met stoffelijke resten die werden overgebracht van het oude kerkhof. Hier
zijn geen begravingen mogelijk.

BIJLAGE 3 – Begraafplaats Lindelhoeven
De percelen voor het begraven in volle grond van één persoon, hebben een eenvormige oppervlakte van:
• 1 m x 2,30 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een volwassen persoon;
• 0,9 m x 1,80 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een kind.
Deze begraafplaats is in verschillende stroken onderverdeeld.
Stroken A, C, D, E, F, G, H, I en M zijn bestemd voor het begraven van volwassenen in gewone grond. Er mogen
graftekens worden geplaatst naar keuze. De graftekens mogen volgende afmetingen niet overschrijden:
• Hoogte boven het maaiveld: 0,30 m
• Maximumhoogte voor de opstand: 1 m
• Dikte voor de opstand: 0,1 m
• Breedte van het grafmonument: 0,80 m
• Lengte van het grafmonument: 1,82 m
Strook B is het kinderperceel, bestemd voor het begraven van kinderen (tot 12 jaar). De nabestaanden hebben de
mogelijkheid om een grafteken naar keuze te laten plaatsen volgens de geldende afmetingen. De graftekens mogen
volgende afmetingen niet overschrijden:
• Hoogte boven het maaiveld: 0,20 m
• Maximumhoogte voor de opstand: 0,65 m
• Dikte voor de opstand: 0,1 m
• Breedte van het grafmonument: 0,50 m
• Lengte van het grafmonument: 1 m
•
Stroken J, K en L is het urnenveld bestemd voor het begraven van urnen. De urenkelder wordt gesloten met een
afdekplaat. De nabestaanden hebben de mogelijkheid om zelf een naamplaat te voorzien naar keuze. Op de
naamplaat kunnen de nabestaanden volgende vermeldingen laten plaatsen: naam, voornaam, geboorte- en
overlijdensdatum van de overleden. De naamplaat heeft volgende afmetingen:
• Lengte: 0,65 m
• Breedte: 0,65 m
Strook N is de strooiweide bestemd voor het uitstrooien van de as. Er kan enkel een naamplaatje worden bevestigd
op het daar toe bestemde monument.
Strook O is het columbarium. Dit is bestemd voor het bijzetten van urnen in de nis. De afmetingen van de urne moet
zodanig zijn dat de urne past in een nis van 0,4 m op 0,5 m. De nabestaanden hebben de mogelijkheid om zelf een
afdekplaat te voorzien naar keuze. Op de afdekplaat kunnen de nabestaanden volgende vermeldingen laten
plaatsen: naam, voornaam, geboorte- en overlijdensdatum van de overleden. De afdekplaat heeft volgende
afmetingen:
• Hoogte: 0,41 m en een breedte van 0,49 m.

BIJLAGE 4 – Begraafplaats Fabriek
De percelen voor het begraven in volle grond van één persoon, hebben een eenvormige oppervlakte van:
• 1 m x 2,30 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een volwassen persoon;
• 0,9 m x 1,80 m voor een niet-gecremeerd lichaam van een kind.
Stroken A, B, C, D1, E, F, G, I, J en K zijn bestemd voor het begraven van volwassenen in gewone grond. Er mogen
graftekens worden geplaatst naar keuze. De graftekens mogen volgende afmetingen niet overschrijden:
• Hoogte boven het maaiveld: 0,30 m
• Maximumhoogte voor de opstand: 1 m
• Dikte voor de opstand: 0,1 m
• Breedte van het grafmonument: 0,80 m
• Lengte van het grafmonument: 1,82 m
Strook D2 is het kinderperceel, bestemd voor het begraven van kinderen (tot 12 jaar). De nabestaanden hebben de
mogelijkheid om een grafteken naar keuze te laten plaatsen volgens de geldende afmetingen. De graftekens mogen
volgende afmetingen niet overschrijden:
• Hoogte boven het maaiveld: 0,20 m
• Maximumhoogte voor de opstand: 0,65 m
• Dikte voor de opstand: 0,1 m
• Breedte van het grafmonument: 0,50 m
• Lengte van het grafmonument: 1 m
Strook H is het urnenveld bestemd voor het begraven van urnen. De urenkelder wordt gesloten met een afdekplaat.
De nabestaanden hebben de mogelijkheid om zelf een naamplaat te voorzien naar keuze. Op de naamplaat kunnen
de nabestaanden volgende vermeldingen laten plaatsen: naam, voornaam, geboorte- en overlijdensdatum van de
overleden. De naamplaat heeft volgende afmetingen:
• Lengte: 0,65 m
• Breedte: 0,65 m
Strook L is het columbarium. Dit is bestemd voor het bijzetten van urnen in de nis. De afmetingen van de urne moet
zodanig zijn dat de urne past in een nis van 0,4 m op 0,5 m. De nabestaanden hebben de mogelijkheid om zelf een
afdekplaat te voorzien naar keuze. Op de afdekplaat kunnen de nabestaanden volgende vermeldingen laten
plaatsen: naam, voornaam, geboorte- en overlijdensdatum van de overleden. De afdekplaat heeft volgende
afmetingen:
• Hoogte: 0,41 m

