Politiereglement begraafplaatsen Lievegem
Hoofdstuk 1
Algemene bepalingen
Artikel 1.1
Elk overlijden in de gemeente moet zo vlug mogelijk aangegeven worden aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand. Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk stoffelijk overschot
op het grondgebied van de gemeente.
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een
getuigschrift afgeleverd door de behandelende geneesheer of een geneesheer hiertoe aangesteld
door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Artikel 1.2
Tot vormneming, balseming of kisting mag niet overgegaan worden zolang het overlijden niet werd
vastgesteld door de behandelende geneesheer of de geneesheer hiertoe aangesteld, ofwel,
wanneer het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, na vrijgave van het
stoffelijk overschot 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 1.3
Diegene die voor de begraving instaat, regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende
de begrafenis. Bij ontstentenis daaraan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.
De begraving kan plaatshebben na het afleveren van de toelating tot begraven.
Artikel 1.4
Het gemeentebestuur duidt een locatie aan voor de bewaring van stoffelijke overschotten. Deze
locatie is bestemd om de stoffelijke overschotten op te nemen:
Mortuarium begraafplaats Lovendegem
a) ter identificatie van onbekende personen;
b) waarop een lijkschouwing moet worden verricht ingevolge een rechterlijke beslissing;
c) waarvan het vervoer naar het mortuarium noodzakelijk is voor de vrijwaring van de openbare
gezondheid;
d) die niet op de plaats van het overlijden bewaard kunnen worden;
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e) waarvan het vervoer naar het mortuarium aangevraagd werd door de familie van de
overledene, of bij ontstentenis, door enige belanghebbende.
De stoffelijke overschotten mogen slechts naar deze locatie gebracht worden na officiële
vaststelling van het overlijden.
In de gevallen vermeld onder c. is de overbrenging naar de locatie verplicht.
In de gevallen onder e. mogen de stoffelijke overschotten slechts naar het mortuarium gebracht
worden mits een voorafgaandelijke machtiging (van de burgemeester), afgeleverd na de officiële
vaststelling van het overlijden.
Artikel 1.5
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek behoudens afwijking door de
Burgemeester vastgelegd:
Alle Begraafplaatsen Lievegem: van 8u tot 20u behoudens afwijking door de Burgemeester
vastgelegd.

Artikel 1.6
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het
gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadigingen aan de graven of
de diefstallen van de aangebrachte gedenktekens, beplantingen, …
Artikel 1.7
Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de overledenen
verschuldigde eerbied verstoord wordt. Het is in het bijzonder verboden:
a) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in gevallen bepaald bij de wet van 20
juli 1971 of bij de politieverordening;
b) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.
Artikel 1.8
Het is verboden:
a) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of op
welke wijze dan ook te beschadigen;
b) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen;
c) binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen,
tenzij op de daartoe bestemde plaatsen;
d) zich op de begraafplaats en aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet overeenstemt met
de ernst en de stilte van deze plaats en met de eerbied, verschuldigd aan de overledenen ;
e) met voertuigen of rijwielen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen
waartoe schriftelijke toelating wordt verleend door de Burgemeester. Dit vindt echter geen
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toepassing wat de vervoermiddelen betreft van het gemeentepersoneel tot uitbating van de
begraafplaats, de begrafenisondernemers en de leveranciers van zerken.
f) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten of
andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen
met waak-, speur- en verdedigingshonden of om uitzonderlijke redenen waartoe schriftelijke
toelating wordt verleend door de Burgemeester;
g) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de
overledenen verschuldigde eerbied verstoren.
Eenieder die één van deze verbodsbepalingen overtreedt, wordt uit de begraafplaats gewezen,
onverminderd gebeurlijke vervolgingen.

Hoofdstuk 2
Ontgravingen
Artikel 2.1
Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden
verricht dan met een schriftelijke toelating van de Burgemeester.
Het bedrag verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het belastingsreglement. Alle kosten
zijn ten laste van de aanvragers.
Artikel 2.2
De ontgraving is slechts toegelaten:
- om een stoffelijk overschot of de urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf naar
een geconcedeerd graf of geconcedeerde nis of urnenkelder;
- op bevel van de gerechtelijke overheid;
- wegens een bestuurlijke beslissing.
Artikel 2.3
De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaande schriftelijk te worden gericht aan de
Burgemeester. Onverminderd het recht van de Burgemeester om in de toelating bijzondere
voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd:
a) dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden worden in overleg met de dienst van de
begraafplaatsen vastgesteld;
b) het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf
kunnen bemoeilijken of beletten moeten door de nabestaande verwijderd worden vooraleer tot de
ontgraving wordt overgegaan;
c) het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en
het vullen van de kuil geschieden door de zorgen van de gemeente;
d) het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug sluiten van de nis,
geschieden door de zorgen van de gemeente.
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Artikel 2.4
Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op zaterdagen geen
ontgravingen verricht.
Tijdens de ontgraving moet de begraafplaats gesloten worden.
Er moet tot een ontgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en een
gemachtigde, door de Burgemeester aangesteld, die er verslag van opmaakt. Zij kunnen de
vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij zulks nodig achten en elke andere maatregel nemen
van aard om de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen, zulks op kosten van
de aanvrager.

Artikel 2.5
Indien het op te graven stoffelijk overschot naar een andere begraafplaats op het grondgebied of
naar dit van een andere gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de ontgraven kist in
een hermetisch gesloten omhulsel te plaatsen alvorens zij mag vervoerd worden.
Hoofdstuk 3
Onderhoud van de graven
Artikel 3.1
Het onderhoud van de graven op de gemeentelijke begraafplaatsen Is de verantwoordelijkheid van
de belanghebbenden.
Verwaarlozing opleverend onderhoudsverzuim staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door
plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de Burgemeester of zijn gemachtigde; die akte
blijft een jaar 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 gebleven familie en wordt de concessie desgevallend beëindigd.
Hoofdstuk 4
Strafbepalingen
Artikel 4.1
De inbreuken op dit reglement worden gestraft met gemeentelijke administratieve sancties conform
de algemene zonale politieverordening, tenzij wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale
reglementen of verordeningen in andere straffen voorzien.
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