REGLEMENT BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN
LIJKBEZORGING
1. Begraafplaatsen
1.1. Algemeen
Artikel 1
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de teraardebestelling van de lijken of de as
van de gecremeerde lijken, voor het bijzetten van de as van gecremeerde lijken in een
columbarium, urnenveld en het uitstrooien van de as van gecremeerde lijken op een daartoe
bestemd perceel, van :
a) personen overleden op het grondgebied van de gemeente;
b) personen, ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente, buiten
haar grondgebied overleden;
c) personen van wie de namen vermeld staan in de concessieakte.
Lijken of as van gecremeerde lijken van personen welke niet voldoen aan één van deze
voorwaarden mogen slechts mits toelating van de burgemeester op de gemeentelijke
begraafplaatsen worden begraven, bijgezet of uitgestrooid.
Artikel 2
Op de gemeentelijke begraafplaatsen kan een erepark worden voorzien. Dit
erepark is voorbehouden, voor de tijd dat de begraafplaatsen zullen bestaan, voor het begraven
van de slachtoffers van de vaderlandse plicht of voor personen die als dusdanig erkende
buitengewone diensten aan de gemeenschap hebben bewezen.
Artikel 3
De lijken of de as van gecremeerde lijken, van personen ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van de gemeente en alhier overleden, mogen in een andere gemeente
begraven, bijgezet of uitgestrooid worden op vraag van degene die bevoegd is om in de
lijkbezorging te voorzien. In dit geval is het vervoer onderworpen aan de toelating van de
burgemeester.
Artikel 4
De teraardebestellingen worden verricht op delen van de begraafplaats door de burgemeester
aangewezen. Daarom kan hij delen reserveren voor het begraven van een stoffelijk overschot van
leden van een kloostergemeenschap, van begunstigden van een grafconcessie, en van opgegraven
beenderen, voor het bergen of verstrooien van de as van gecremeerde lijken.
Er zijn of er kunnen delen gereserveerd worden voor het begraven van :
- oorlogsslachtoffers op het erepark van Sint-Pauwels
- gesneuvelden
- kinderen op kinderparken (-8 jaar)
- bedienaars van erkende erediensten en kloosterlingen
- levenloos geboren kinderen tot ca.26 weken zwangerschap op de sterrenweide.
Op deze percelen wordt kosteloos en zonder concessie begraven.
Artikel 5
Er mogen geen grafzerken geplaatst worden :
- tijdens de week vóór de zondag van de plaatselijke kermissen
- ten minste vijf werkdagen vóór Allerheiligen.
Indien opgravingen worden verricht, is de begraafplaats voor het publiek gesloten. 2

Een bericht met vermelding "opgravingen" en de duur van de sluiting wordt aan de ingang van de
begraafplaats aangeplakt.
Artikel 6
Iedereen die zich op de begraafplaats bevindt, dient zich te gedragen met de eerbied die de
bestemming van de plaats oplegt. Degene die een ongepaste daad zou verrichten, wordt
onverwijld van de begraafplaats verdreven. Het personeel stelt de politie in kennis van het
gebeuren.
Artikel 7
De toegang tot de begraafplaats is verboden aan :
- dronken personen
- leurders
- kinderen beneden de 12 jaar die niet vergezeld zijn van een volwassen persoon
- personen die een wapen dragen
- personen, die dieren met zich meebrengen met uitzondering van blindengeleidehonden
- personen met een voertuig, met uitzondering van elektrische rolstoelen en scootmobielen
In bepaalde gevallen kan de burgemeester toestemming geven om met een voertuig op de
begraafplaats te komen.
Artikel 8
Het is verboden :
1. graven, graftekens, zinnebeelden, opschriften, bloemen, kransen, beplantingen, versieringen, en
dergelijke te beschadigen of te verplaatsen :
2. de graven te betreden en er zich neer te zetten;
3. papier of ander vuilnis achter te laten op de begraafplaats;
4. de muren of andere afsluitingen van de begraafplaats te beklimmen of te overschrijden;
5. binnen te dringen in de begraafplaats of aanhorigheden ervan;
6. de paden en beplanting te beschadigen, te vernielen of weg te nemen;
7. zich zodanig te gedragen dat men een ander stoort of beledigt of zich op een wijze te gedragen
die onverenigbaar is met de rust en de waardigheid van de begraafplaats;
8. koopwaar aan te bieden of uit te stallen op de begraafplaats, aanbevelingskaartjes of
voorwerpen uit te delen, of zijn diensten aan te bieden;
9. reclameteksten te plaatsen op de graven of op de concessiegronden. Alleen het aanbrengen op
een bescheiden wijze van de naam, voornaam en adres van de bouwer of ontwerper van de
grafzerk is geoorloofd;
Artikel 9
Het is geboden :
1. de begraafplaats te verlaten op het sluitingsuur;
2. de aan de bezoekers ter beschikking gestelde voorwerpen of toestellen doelmatig te gebruiken
en die eventueel, ongeschonden op de daartoe bestemde plaats terug te brengen;
3. de gevonden voorwerpen aan de politie te overhandigen;
4. bij een begrafenis de lanen en de paden vrij te maken;
Artikel 10
De bouwers of de oprichters van grafconstructies, of andere personen die stelselmatig de
voorschriften van dit reglement overtreden, kunnen door de burgemeester tijdelijk of voorgoed de
toegang van de begraafplaats ontzegd worden.

1.2 Rouwbetuigingen

Artikel 11
Rouwbetuigingen, in alle mogelijke vormen, zijn geoorloofd indien zij ordelijk, welvoeglijk en
met de verschuldigde eerbied aan de doden verlopen, zonder de gemoederen van de bevolking in
beroering te brengen. De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis
aanwezig te zijn.
1.3 Toespraken
Artikel 12
Indien bij de uitvaart toespraken worden gehouden, moet de burgemeester tenminste 24 uur op
voorhand verwittigd worden.
Artikel 13
Het houden van toespraken op de begraafplaatsen bij het memoriseren van het leven of enige
andere gebeurtenis betreffende de overledene, is onderworpen aan de toelating van de
burgemeester en de naaste familieleden van de overledenen.
1.4 Graf- en columbariumconcessies
Artikel 14
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd graf- en
columbariumconcessies te verlenen op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Artikel 15
De aanvraag tot het bekomen van een graf- of columbariumconcessie wordt schriftelijk ingediend
bij het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 16
In de aanvraag tot het verlenen van een grafconcessie moet de aanvrager de namen, voornamen,
geboorteplaats, geboortedatum en adres van een derde of van diens familie vermelden. Zolang de
concessiehouder leeft kan de concessie overgedragen worden aan een derde. In dit geval dient de
concessiehouder het gemeentebestuur in kennis te stellen.
Artikel 17
Door het verlenen van een graf- of columbariumconcessie vervreemdt het gemeentebestuur de
grond of de plaats niet, evenmin verkoopt of verhuurt het bestuur, zij verleent slechts een recht
van genot en van gebruik met een speciale en nominatieve bestemming.
Artikel 18
Indien erom verzocht wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe
termijn een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. Als er geen hernieuwing wordt
aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de
periode waarvoor deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van tien jaar
die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan tien jaar
voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.
Artikel 19
Het verstrijken van de termijn van de concessie mag niet tot gevolg hebben dat het stoffelijk
overschot gedurende minder dan tien jaar begraven blijft in de geconcedeerde grond. De
verlenging van de duur van de concessie die voortvloeit uit de toepassing van de vorige alinea,
verplicht de concessiehouder tot betaling van een tarief.

Artikel 20
Het college van burgemeester en schepenen kan een concessie verlenen op een graf, op een
columbariumnis of op een graf op het urnenveld, dat oorspronkelijk niet geconcedeerd was. De
concessie zal ingaan op de overlijdensdatum en het tarief zal het toepasselijk tarief zijn dat geldt
op het ogenblik van het aangaan van de concessie.
Artikel 21
Zonder inbreuk te plegen op de wettelijke bepalingen of de bepalingen van het politiereglement
verleent het college van burgemeester en schepenen concessies voor het boven elkaar begraven
van niet-veraste lichamen.
Wanneer, voor wat betreft het aantal personen, de inhoud van een concessieakte wijzigt, vervalt
de oorspronkelijke concessie en wordt een nieuwe concessie genomen, in overeenstemming met
het aantal begraven of te begraven personen vermeld in een of meerdere concessieakten.
Het resterend bedrag van de vervallen concessie wordt in mindering gebracht op de nieuwe
concessie, een begonnen jaar wordt niet meer meegerekend.
Door het wijzigen van de inhoud van een oorspronkelijke eeuwigdurende concessie vervalt het
kosteloos verlengen van deze concessie, voor het gedeelte dat niet tot de oorspronkelijke
eeuwigdurende concessie behoorde.
De inhoud van een concessieakte dient steeds in overstemming te zijn met de vermeldingen op de
grafzerk of op het gedenkteken.
Bij het verlengen van concessies wordt steeds rekening gehouden met de werkelijke toestand op
de begraafplaats.
Artikel 22
De percelen voor begravingen in volle grond, columbariumnissen en urnenveld worden
geconcedeerd voor een duur van 10, 20 en 50 jaar. De duur van het concessiecontract neemt een
aanvang op de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot het
verlenen van de concessie. Indien een belanghebbende een aanvraag indient vóór het verstrijken
van het oorspronkelijke contract, wordt de concessie hernieuwd door het college van
burgemeester en schepenen en dit voor zover de omvang van de begraafplaats dit mogelijk maakt.
De duur van de hernieuwing bedraagt 10, 20 of 50 jaar en gaat in op de vervaldag van de
oorspronkelijke concessie. Het college kan eveneens concessies verlenen waarvan de termijn van
de oorspronkelijke concessie is verstreken. In dit geval zal de hernieuwing aanvangen op de
vervaldag van de oorspronkelijke concessie. De concessies worden hernieuwd tegen de prijs en de
voorwaarden die gelden op het ogenblik van de aanvraag. De hernieuwingen kunnen enkel
geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is.
Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan, maakt de
burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om
hernieuwing bij hem moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het
graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als er geen aanvraag voor een
hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie.
Artikel 23
De percelen en de nissen worden door het college van burgemeester en schepenen geconcedeerd
tegen de door het tariefreglement bepaalde voorwaarden. De beslissing van het college van
burgemeester en schepenen, houdende de gunning van de concessie, wordt aan de aanvrager
betekend.

Artikel .24

Het tarief wordt betaald bij het indienen van de aanvraag en gaat in bij de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 25
Het grafteken of de gedenkplaat moet blijven bestaan gedurende de ganse duur van de concessie.
Artikel 26
In geval van terugneming van het geconcedeerde perceel of de columbariumnis wegens openbaar
belang of dienstnoodwendigheden, kan de concessionaris geen aanspraak maken op enige
vergoeding. Hij heeft slechts het recht op het kosteloos bekomen van een perceel of
columbariumnis van dezelfde oppervlakte op een ander deel van de begraafplaats. De eventuele
kosten van de overbrenging van de lichamen, urnen, graftekens en gedenkplaten zijn ten laste van
de gemeente. In geval van wijziging van bestemming van een begraafplaats of bijzetting kan de
concessionaris geen aanspraak maken op enige vergoeding, hij heeft slechts het recht op het
kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte of columbariumnis op de nieuwe
begraafplaats, terwijl de eventuele kosten van de overbrenging van de lichamen en urnen ten laste
zijn van de gemeente en deze van de eventuele overbrenging van graftekens en gedenkplaten ten
laste zijn van de concessionaris. Dit recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde
oppervlakte of columbariumnis op de nieuwe begraafplaats is afhankelijk van het indienen van
een aanvraag door enig belanghebbende vóór de datum van het stopzetten van de begravingen op
de oude begraafplaats.
Artikel 27
Als het concessiecontract om gelijk welke reden ten einde loopt, worden de graftekens en
gedenkplaten door de belanghebbenden verwijderd binnen de door het college van burgemeester
en schepenen vastgestelde termijn. Gebeurt dit niet, dan worden zij van ambtswege verwijderd.
De van ambtswege verwijderde graftekens, gedenkplaten en de ondergrondse constructies worden
eigendom van de gemeente. Indien de belanghebbenden gekend zijn wordt hun het besluit van het
college van burgemeester en schepenen tot vaststelling van de termijn meegedeeld.
Artikel 28
Wanneer niet-geconcedeerde gronden voor nieuwe begravingen moeten gebruikt worden, wordt
door middel van aanplakbrieven aan de ingang van de begraafplaats en aan de toegang tot die
gronden, een bericht van ontruiming aangeplakt. De termijn binnen dewelke de ontruiming dient
te geschieden wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld. Gebeurt dit niet,
dan worden de graftekens en gedenkplaten ambtshalve verwijderd. De ambtshalve verwijderde
graftekens, gedenkplaten en ondergrondse constructies worden eigendom van de gemeente.
Artikel 29
Op verzoek van de concessionaris kan het college van burgemeester en schepenen in de loop van
het contract een geconcedeerd perceel of een columbariumnis terugnemen als die ongebruikt is
gebleven of wordt ingevolge de overbrenging van de stoffelijke overblijfselen. De gemeente is
voor deze overneming slechts gehouden tot terugbetaling van een bedrag berekend in verhouding
tot de nog te lopen termijn en op basis van de bij de toekenning betaalde retributie. Ingeval van
overname wordt artikel 26 toegepast.
Artikel 30
Zodra over de grafconcessie mag beschikt worden, moet binnen de maand de geconcedeerde
grond door de houder van de grafconcessieakte, binnen de grenzen afgebakend worden door een
boord uit harde materie, metaal uitgesloten, van maximum 20 cm boven en onder het maaiveld, en
blijvend geïdentificeerd worden door een daartoe bestemd bordje of plaatje, waarop het
registernummer en de naam van de overledene moet vermeld zijn.

Artikel 31
Zelfs wanneer in de geconcedeerde grond nog geen begraving heeft plaats gehad en er nog geen
grafzerk is opgericht, moet die ruimte netjes en blijvend onderhouden worden door de
belanghebbende, houder van de concessieakte.
Artikel 32
De geconcedeerde graven moeten onderhouden worden. Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing
uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd,
vervallen, ingestort of bouwvallig is. De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de
burgemeester of zijn gemachtigde. Die akte wordt een jaar lang bij het graf en aan de ingang van
de begraafplaats uitgehangen. Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan het
college van burgemeester en schepenen een einde maken aan de concessie.
Artikel 33
Op een geconcedeerd perceel mogen maximum drie lichamen of asurnen worden begraven.
Artikel 34
De columbariumnis zal uiterlijk de dag dat een urn wordt bijgezet, afgesloten worden met een
plaat. Binnen zes maand na de concessieverlening moet de naam van de overledene op deze plaat
aangebracht worden.
1.5 Niet geconcedeerde columbariumnissen
Artikel 35
De niet-geconcedeerde columbariumnissen worden toegestaan voor een termijn van tien jaar, te
rekenen vanaf de datum van overlijden.
Artikel 36
Dag en uur van het wegnemen van de urne en het verstrooien van de as worden door de
burgemeester bepaald.
Artikel 37
Indien belanghebbenden bekend zijn wordt het wegnemen van de urne en het verstrooien van de
as, per aangetekend schrijven meegedeeld.
Artikel 38
De urne wordt, na het verstrooien van de as, onmiddellijk vernietigd. Het sieromhulsel van de
urne blijft eigendom van de aanverwanten of belanghebbenden.
1.6. Ontgraving
Artikel 39
Behoudens deze bevolen door de rechterlijke overheid, mag geen enkele ontgraving gedaan
worden zonder de schriftelijke toelating van de burgemeester.
Artikel 40
Dag en uur van de ontgraving ,wordt bepaald door de burgemeester in tegenwoordigheid van de
daartoe gerechtigde personen. Wanneer de ontgraving plaats heeft wordt de begraafplaats voor het
publiek tijdelijk gesloten.
Artikel 41
De burgemeester stelt een proces-verbaal op.

Artikel 42
De kosten van ontgraving vallen ten laste van deze die er om verzoekt, tenzij de ontgraving
gebeurt op rechterlijk bevel of ingevolge bestuurlijke beslissing.
Als borg wordt, voorafgaand aan de ontgraving, een voorschot van 500 EUR. betaald. Deze borg
wordt verrekend bij de eindafrekening.
Artikel 43
Indien bij de ontgraving een nieuwe kist of urne noodzakelijk is, worden de kosten hiervoor
gedragen door de persoon die de ontgraving aanvraagt.
Artikel 44
De burgemeester weigert de toelating of schrijft bijzondere maatregelen voor indien het lichaam
van een persoon die aan een besmettelijke ziekte stierf moet ontgraven worden.
Artikel 45
Geen lijk mag uit een grafconcessie opgegraven worden om het te herbegraven in aan andere
concessie of in niet geconcedeerde grond. Ingeval een einde wordt gesteld aan de aanspraak op
een grafconcessie worden daaruit de lichamen of de beenderen opgegraven en herbegraven ofwel
in niet geconcedeerde grond, ofwel in het ossuarium.
2. Lijkbezorging
2.1 Kisting en vervoer van lijken en van as van gecremeerde lijken
Artikel 46
Tot vormneming, balseming of kisting mag niet overgegaan worden zolang het overlijden niet
werd vastgesteld door de behandelende arts of de arts hiertoe aangesteld, ofwel, wanneer het
overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, na vrijgave van het lijk door de
procureur des konings.
De burgemeester kan beslissen dat hij of zijn gemachtigde de kisting zal bijwonen en toezicht zal
houden op de voorschriften inzake doodskisten
Artikel 47
De stoffelijke overschotten moeten in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst worden. Voor
begravingen van niet gecremeerde lijken en behoudens het geval van bijzetting in een voorlopige
grafkelder waar een hermetisch omhulsel verplicht is gedurende de periode van bijzetting, is het
verboden om gebruik te maken van lijkkisten, foedralen, lijkwaden en producten die de normale
en natuurlijke ontbinding van het stoffelijk overschot verhinderen.
Artikel 48
Na de kisting mag de kist niet meer geopend worden tenzij na een gerechtelijke beslissing.
Artikel 49
Het vervoer van lijken binnen het Vlaams Gewest kan plaatsvinden vanaf het moment dat de arts,
die het overlijden heeft vastgesteld, een attest opstelt waarin hij verklaart dat het om een
natuurlijke doodsoorzaak gaat en er geen gevaar voor de volksgezondheid is.

Artikel 50

Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen onder toezicht van het
gemeentebestuur.
Artikel 51
Een mortuarium, aangeduid door de gemeente, is bestemd om de stoffelijke overschotten te
ontvangen die niet kunnen bewaard worden op de plaats van overlijden. Het is eveneens bestemd
om ter identificatie de stoffelijke overschotten te ontvangen van onbekende personen en van
diegenen waarop een lijkschouwing moet worden verricht ingevolge een rechterlijke beslissing.
Het stoffelijk overschot van een buiten de gemeente overleden persoon mag niet in bewaring
gegeven of teruggebracht worden zonder machtiging van de burgemeester.
Artikel 52
Op verzoek van de familie van de overledene of bij ontstentenis van elke belanghebbende
persoon, kan de burgemeester, na vaststelling van het overlijden en onverminderd de toepassing
van artikel 81 en volgende van het burgerlijk wetboek, machtiging verlenen tot het vervoer van
het stoffelijk overschot naar het mortuarium, aangeduid door de gemeente.
Artikel 53
In uitvoering van artikel 77 van het burgerlijk wetboek wordt door de ambtenaar van de
burgerlijke stand het verlof tot begraven afgegeven vóór het verstrijken van de voorgeschreven 24
uur na het overlijden, indien het overlijden te wijten is aan een besmettelijke ziekte of andere
oorzaak die de openbare gezondheid in gevaar zou kunnen brengen.
Artikel 54
Ossuarium : in het daartoe bestemd perceel op de begraafplaats mogen enkel opgegraven
beenderen verzameld en begraven worden.
Artikel 55
In het columbarium van de begraafplaats mogen enkel de urnen worden bijgezet waarin de as van
gecremeerde lijken zich bevindt.
Artikel 56
Strooiweide : de as van gecremeerde lijken die niet wordt bijgezet in het columbarium, wordt
uitgestrooid in het daartoe bestemd perceel op de begraafplaats.
Artikel 57
Urnenveld : asurnen kunnen worden begraven op het daartoe bestemd perceel op het urnenveld.
De bepalingen van artikel 1 van de stedenbouwkundige voorschriften op de begraafplaatsen zijn
van toepassing. De gedenkplaat zal onafgezien van het aantal begraven urnen, steeds de
afmetingen hebben zoals bepaald in artikel 2 van de stedenbouwkundige voorschriften op de
begraafplaatsen.
Artikel 58
De as van gecremeerde lijken kan, 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, in een urne ter beschikking worden
gesteld van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats.
Indien er een einde 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 voor heeft of zijn erfgenamen in geval
van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium

bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel op de aan het grondgebied van België grenzende
territoriale zee uitgestrooid te worden.
Artikel 59
Enkel het personeel, daartoe door het gemeentebestuur aangesteld, mag begrafenissen verrichten,
na in het bezit gesteld te zijn van het terzake dienende verlof tot begraven. Dit is ook van
toepassing voor het begraven van levenloos geboren kinderen.
Artikel 60
Na het zinken van de kist of urne moet de kuil gevuld worden met losse aarde die goed
aangedrukt wordt.
Artikel 61
De lijkbezorging van behoeftigen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de
gemeente waar zij in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister zijn
ingeschreven.
Artikel 62
Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt,
worden op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd. De Vlaamse regering kan nadere
regels bepalen met betrekking tot het begraven en cremeren van levenloos geboren kinderen.
2.2 Vervoer van lijken
Artikel 63
Elk lijk moet vervoerd worden, tenzij de burgemeester een andere manier van verplaatsing toelaat,
onder de voorwaarden die hij bepaalt.
Artikel 64
De overledene moet van het sterfhuis of van de inrichting waar hij is overleden, of van de plaats
waar het lijk werd gebracht ingevolge een rechterlijk bevel, of komende van een andere gemeente,
langs de kortste weg, zonder stilstand, naar de begraafplaats vervoerd worden. Een stilstand is
evenwel veroorloofd aan de godsdienstige instelling waar de lijkdienst plaats heeft, gedurende de
strikt nodige tijd die dit oponthoud rechtvaardigt.
Artikel 65
Indien de overledene niet in zijn woning is gestorven, of bij zijn overlijden werd overgebracht
naar een erkend mortuarium te Sint-Gillis-Waas, kan de burgemeester toestaan dat het gekiste lijk
in een gebouw te Sint-Gillis-Waas wordt opgebaard vóór de uitvaart plaats heeft.
Artikel 66
Indien de gemeenteraad het vervoer van lijken binnen de gemeentegrenzen overgedragen heeft
aan een privé-instelling, moet het vervoer geschieden met lijkwagens.
Artikel 67
Geen andere personen mogen in de lijkwagens plaats nemen dan de bestuurder en
de aangestelde begeleiders.
Artikel 68
Onmiddellijk na het begraven van de kist of asurne, de bijzetting van een urne in het columbarium
of op het urnenveld, worden de graven of nissen als volgt geïdentificeerd :

1°) Bij begraving : door een houten kruis waarop de naam en het loodnummer worden
aangebracht.
2°) Bijzetting in het columbarium : de naam wordt aangebracht op de afsluitplaat.
3°) Bijzetting op het urnenveld : de naam wordt aangebracht op een fotoblok.
De identificatie gebeurt door de gemeentediensten en alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste
van de gemeente.
3. Strafbepalingen
Artikel 69
Elke overtreding van de bepalingen wordt gestraft met:
- ofwel straffen bepaald door wetten, decreten of besluiten, in het bijzonder het decreet van 16
januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging
- ofwel gemeentelijke administratieve sancties, krachtens het algemeen gemeentelijk
politiereglement (met toepassing van GAS).

