Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

1.

DEFINITIES

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
o het decreet: het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
o begraven: een stoffelijk overschot of een asurn begraven in volle grond, in een
grafkelder of een asurn bijzetten in een columbarium of in een urnengraf of
een asverstrooiing;
o opgraven: uit een graf halen van een stoffelijke overschot of een asurne met
de bedoeling te herbegraven of, in geval van een stoffelijke overschot, te
cremeren;
O ruimen: leegmaken van een graf;
O hergebruikte grafkelders: grafkelders die geruimd zijn;
O hergebruikt grafmonument: grafmonument dat voor de tweede of
daaropvolgende keer opnieuw in gebruik genomen wordt;
O herbegraven: na opgraving een stoffelijke overschot of een asurne terug
begraven, bijzetten of uitstrooien op de strooiweide of een andere wettelijk
toegelaten plaats;
O strooiweide: het perceel op de begraafplaats dat gebruikt wordt voor de
uitstrooiing van de as;
O feestdagen: 1 januari, 2 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag,
Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11
november, 25 december, 26 december.
2. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.1: Elk overlijden op het grondgebied van de stad moet zonder uitstel
aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Deze verplichting geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het
grondgebied van de stad.
Artikel 1.2: De aangevers regelen met de stad de begrafenisformaliteiten. Bij gebrek
daaraan, doet de stad het nodige. De begrafenisformaliteiten omvatten onder meer, doch
niet beperkend, het formulier “Uitvaartregeling” dat de aangevers aan de dienst
begraafplaatsen bezorgen. De aangevers informeren bij de dienst begraafplaatsen aan
welke toegangspoort de rouwstoet door de begraver wordt opgewacht. De afspraken met
de dienst begraafplaatsen, Ziekebeemdenstraat 4, Mechelen, dienen te gebeuren uiterlijk
twee volle werkdagen voor de dag van de begraving.
Artikel 1.2. bis: Het bureau van de stedelijke begraafplaatsen, gelegen
Ziekebeemdenstraat 4, Mechelen is open van maandag tot en met zaterdag van 9 u tot
12 u en op woensdag ook van 13.30 u tot 16.30 u. Op zon- en feestdagen is het bureau
gesloten. Uitzondering hierop is 1 november, dan is het bureau doorlopend open van 9 u
tot 18 u. Buiten de openingsuren kan men er terecht na afspraak.
Artikel 1.3: De burgemeester of zijn/haar gemachtigde beslist soeverein over de door
de aangevers voorgestelde dag en het uur van de begraving, die binnen de vijf dagen na
de aangifte moet plaatsvinden. Die termijn kan verlengd worden door de burgemeester
of zijn/haar gemachtigde.
De begravingen vinden plaats:
- van maandag tot en met vrijdag: tussen 9 u en 15.30 u;
- op zaterdag: tussen 9 u en 13.30 u.

Op zon- en feestdagen vinden geen begravingen plaats.
Artikel 1.4: Wanneer de stad moet instaan voor de lijkbezorging van een behoeftige
zoals bedoeld in artikel 14 van het decreet beslist de stad niet alleen over de dag en het
uur van begraven, maar ook over de dag en het uur van de rouwplechtigheid. Alle
rouwplechtigheden, van welke aard ook, zullen plaatsvinden in de aula van de stad,
gelegen aan de Ziekebeemdenstraat 4, 2800 Mechelen.
Artikel 1.5: Vormgeving, balseming of kistingen mogen enkel plaatsvinden nadat het
overlijden door de ambtenaar van de burgerlijke stand werd vastgesteld.
De vormgeving en balseming heeft plaats tussen 9 u en 12 u en alleen onder de
voorwaarden vermeld in de laatste alinea van dit artikel.
De kisting van een naar het buitenland te vervoeren stoffelijke overschot kan alleen op
de dagen dat het bureau van de stedelijke begraafplaatsen open is zoals vermeld in
artikel 1.2 bis, behalve op 1 november, maandag, zaterdag en de dag na een feestdag.
Deze kisting heeft plaats tussen 11 u en 12 u in tegenwoordigheid van de teamchef van
de begraafplaatsen of haar/zijn gemachtigde, die toeziet op de naleving van de wettelijke
en reglementaire voorschriften terzake.
Voor dat de vormgeving, de balseming of de kisting van een naar het buitenland te
vervoeren stoffelijke overschot kan plaatsvinden moet de begrafenisondernemer, ten
laatste één dag voor de vormgeving, balseming of kisting, de schriftelijke toelating
bekomen van de dienst begraafplaatsen, Ziekebeemdenstraat 4, 2800 Mechelen om de
zaal voor de vormgeving, balseming of kisting te gebruiken. In geval het bureau gesloten
is, kan deze toelating afgehaald worden tijdens de openingsuren van het funerarium dat
op hetzelfde adres gevestigd is.
Artikel 1.5 bis:
Bij de begraving van een stoffelijke overschot in een grafkelder zorgt de aangever, zoals
bedoeld in artikel 1.2, dat de afmetingen van de kist aangepast zijn aan de
grafkelderopening en aan de grafkelder. Hij kan hierover informatie inwinnen bij de
dienst begraafplaatsen.
Een kist voor het begraven van een foetus mag volgende maximumafmetingen niet
overschrijden: 30 cm lengte, 15 cm breedte en 13 cm hoogte.
Artikel 1.6: In toepassing van artikel 28 van het besluit van 14 mei 2004 tot
organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria moet de arts die de
overlijdensakte tekent, vermelden op het medisch attest of de overledene al dan niet een
implantaat draagt. Het medisch attest moet bezorgd worden aan de dienst burgerlijke
stand van de stad Mechelen.
Wanneer een overledene een implantaat draagt zal de beëdigde geneesheer van de stad
Mechelen het implantaat verwijderen voor de begraving of de crematie.
Artikel 1.7: Er wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand een door hem/haar
genummerd en geparafeerd register gehouden, waarin dag en nacht, zonder
tussenruimte alle op de stedelijke begraafplaatsen begraven personen, met volledige
identiteit, worden ingeschreven.
Dat register wordt elk jaar afgesloten.
De asurnen die voor begraving aangeboden worden op de begraafplaatsen moeten
voorzien zijn van het volgnummer van crematie dat is ingegraveerd in de asurn of van
een sticker waarop dat nummer met onuitwisbare inkt is aangebracht.
Artikel 1.8: De kisten, de lijkwaden en de onderplank die kan gebruikt worden voor het
vervoer of het neerlaten in het graf van een stoffelijke overschot dat gewikkeld is in een
lijkwade, moeten voldoen aan het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005.

Handvaten en accessoires die niet toegelaten zijn moeten door de begrafenisondernemer
verwijderd worden voor de begraving in volle grond of de bijzetting in een grafkelder.
Deze handvaten mogen niet achtergelaten worden op de begraafplaats, maar moeten
door de begrafenisondernemer meegenomen worden. Dat laatste geldt eveneens voor de
onderplank wanneer deze niet mee begraven wordt.
Artikel 1.9: Voor elke opgraving of verplaatsing van een stoffelijke overschot naar een
ander graf of andere begraafplaats, is de voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van
de burgemeester vereist. Deze kan zich niet verzetten tegen een door de gerechtelijke
overheid bevolen ontgraving.
Ongeacht het vermelde in artikel 1.3 hebben op zaterdag geen herbegravingen plaats.
De dag en het uur van een herbegraving wordt bepaald door de teamchef van de
begraafplaatsen of haar/zijn gemachtigde.
Er wordt alleen opgegraven om organisatorische redenen, met name als de stad een
gedeelte van een begraafplaats wil herschikken, of om te kunnen voldoen aan artikel 6.2,
derde alinea, of wanneer het graf waarnaar de ontgraven stoffelijke overschot zou
worden overgebracht een langere looptijd heeft dan deze van het graf waarin het
stoffelijke overschot begraven is.
Van de opgraving of verplaatsing wordt door de teamchef van de begraafplaatsen een
verslag opgemaakt.
Ten laatste één week nadat de aanvraag tot opgraven werd ingediend zal de aanvrager
een houten kist om de stoffelijke resten te bergen, ter beschikking stellen van de dienst
begraafplaatsen. Om hygiënische redenen wordt niet herbegraven in een lijkwade, maar
in een kist.
Omwille van de openbare gezondheid kan de burgemeester, wanneer het personen
betreft die zijn overleden aan een besmettelijke ziekte, speciale maatregelen
voorschrijven.
Het is aan iedereen, ook aan de familieleden, verboden de opgraving en de herkisting
van een opgegraven stoffelijke overschot bij te wonen. Alleen het stadspersoneel dat
aangeduid is om de opgraving uit te voeren is op de plaats van het gebeuren aanwezig.
Het ophalen en wegvoeren van een opgegraven stoffelijke overschot naar een andere
begraafplaats moet gebeuren tijdens de werkdagen tussen 9 u en 15 u.
Artikel 1.10: Iedere urne die, conform artikel 24 van het decreet, ter beschikking
gesteld is van de nabestaande om te worden bewaard op een andere plaats dan de
begraafplaats, wordt gelijkgesteld met een begraving in een niet geconcedeerd graf op
één van de Mechelse begraafplaatsen. Dit houdt in dat bij een aanvraag tot het
herbegraven van die asurn op een van de Mechelse begraafplaatsen, een concessie moet
aangevraagd worden. Indien minimum 10 jaar verlopen is tussen de eerste begraving en
de vraag tot bewaren van de asurn op de begraafplaats, kunnen de nabestaanden ook
kiezen om de as over te brengen naar het ossuarium.
Artikel 2.1: Van elke Mechelse begraafplaats wordt een gedetailleerd grondplan
opgemaakt, met aanduiding van de indeling van de begraafplaatsen en de plaats van de
graven.
Artikel 2.2: De stedelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van:
- personen die overleden zijn op het grondgebied van de stad of er dood zijn
aangetroffen;
- personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad en overleden
zijn buiten haar grondgebied;
- E.G.-ambtenaren, die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van
inschrijvingen in de stedelijke bevolkingsregisters en die werkelijk in de stad
verblijven. Zij worden gelijkgesteld met de personen die ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister van de stad. Het bewijs van hun verblijf en de duur ervan dienen
door een nabestaande, of de persoon die voorziet in de lijkbezorging, geleverd te
worden;

-

personen die vanaf hun 20ste levensjaar tenminste 25 jaar ingeschreven waren in de
bevolkingsregisters van Mechelen;
begunstigden van een graf– of nisconcessie of van personen waarvan de as wordt
uitgestrooid op de strooiweide op voorwaarde dat, wanneer zij bij overlijden niet
voldoen aan één van de gestelde voorwaarden in dit artikel, diegene die in de
lijkbezorging voorziet in regel is met de reglementen betreffende de indirecte
belasting op de lijk– en asbezorging van personen vreemd aan de stad.

Artikel 2.3: de begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk:
- gedurende de periode van 1 maart tot en met 30 september:
van 9u tot 19u;
- gedurende de periode van 1 oktober tot en met 2 november:
van 9u tot 18u;
- gedurende de periode van 3 november tot en met 29 februari:
van 9u tot 16u.
Artikel 2.4: De toegang tot de begraafplaatsen is verboden voor voertuigen, behoudens
de lijkwagens, de voertuigen van de stadsdiensten en de voertuigen van particulieren die
grafkelders en grafmonumenten vervoeren. Om uitzonderlijke redenen kan de
burgemeester of zijn/haar gemachtigde afwijkingen toestaan.
De bestuurders dienen stapvoets te rijden.
Artikel 2.5: Op de begraafplaatsen is gelijk welke handeling of houding verboden, die er
de orde en de rust verstoort of tegen de eerbied voor de overledenen indruist.
Aldus is het verboden te spelen, lawaai te maken, te roepen, te zingen of zich luidruchtig
aan te stellen, te roken, dieren binnen de omheining te brengen, over de afsluitingen te
klimmen of erdoor te dringen, over de graven te lopen, papier of afval weg te werpen
tenzij op de daarvoor bestemde plaatsen.
Het is eveneens verboden op de begraafplaatsen aanplakbiljetten, opschriften, borden of
aankondigingen aan te brengen, propaganda te voeren of reclame te maken.
3. CONCESSIES
Artikel 3.1: Op elk van de stedelijke begraafplaatsen en zolang de beschikbare grond
het toelaat, worden concessies verleend voor een perceel grond. Zolang deze concessies
verleend worden zullen er ook nissen in het columbarium geconcedeerd worden en vice
versa. Er worden ook grafmonumenten, die voor de tweede en opeenvolgende keer
hergebruikt worden, geconcedeerd. Het is het college van burgemeester en schepenen
die beslist welke grafmonumenten in concessie gegeven worden en in welke categorie
deze grafmonumenten worden ingedeeld voor wat betreft de restauratievoorschriften en
het aanbrengen van de naamplaten van de nieuwe begunstigden op de hergebruikte
grafmonumenten.
Er worden geen concessies verleend voor het bovengronds begraven in grafkelders.
Artikel 3.2: De verlening van een concessie voor een perceel grond, een nis in het
columbarium, een grafkelder of een grafmonument is geen verkoop, noch verhuring. De
concessie verleent slechts het recht van genot en gebruik met een bijzondere en
nominatieve bestemming.
De concessies zijn onoverdraagbaar.
Artikel 3.3: De gemeenteraad draagt aan het college van burgemeester en schepenen
de bevoegdheid over om op de stedelijke begraafplaatsen concessies voor een perceel
grond, een nis in het columbarium, een urnenveldkelder, een grafkelder en een
grafmonument te verlenen, hernieuwingen toe te staan en een einde te stellen aan deze
concessies wegens verwaarlozing. De beslissing van het college van burgemeester en
schepenen wordt aan de aanvrager betekend.

Het tariefreglement betreffende de concessies wordt ter inzage gelegd op de dienst
begraafplaatsen.
Artikel 3.4: De concessies betreffende een perceel grond hebben een oppervlakte van
2.25 m² of een veelvoud hiervan. Eén perceel is 1 m breed en 2.25 m lang. Twee of
meer van deze percelen kunnen samengevoegd worden.
Een uitzondering wordt gemaakt voor een concessie voor:
- een perceel grond met een hergebruikte grafkelder en/of grafmonument waarvan de
oppervlakte groter kan zijn dan 2,25 m²;
- kinderen jonger dan 7 jaar waar het perceel niet noodzakelijk 2.25 m² moet
bedragen maar wel minimum 1 m² moet zijn;
- een perceel op het urnenveld, dat 0.50 m² bedraagt.
Artikel 3.5: Een concessie betreffende een perceel grond, een nis in het columbarium,
een urnenveldkelder, een hergebruikte grafkelder en een grafmonument wordt
geconcedeerd tegen het op het ogenblik van de aanvraag geldende tarief en
voorwaarden.
Met grafmonument wordt hier bedoeld de monumenten die staan op een graf dat niet
behoort tot de lijst met graven van lokaal historisch belang zoals bedoeld in artikel 46
van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria en ook niet tot de erkende beschermde
monumenten zoals bedoeld in het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het
onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. Het in concessie nemen van een
grafmonument zoals bedoeld in dit artikel kan op voorwaarde dat de concessiehouder
binnen een termijn van 8 maanden na de betekening, zoals hieronder weergegeven, het
grafmonument laat restaureren zoals voorzien in artikel 5.3 en 5.4.
Al deze concessies worden voor een termijn van 30 jaar verleend. Zij kunnen hernieuwd
worden met een minimum van 10 jaar. De beslissing van toekenning en van hernieuwing
door het college van burgemeester en schepenen wordt betekend aan de
concessiehouder. De duur van de concessie neemt een aanvang op de dag waarop het
college van burgemeester en schepenen beslist heeft de concessie te verlenen.
Artikel 3.6: Wanneer iemand een hernieuwing aanvraagt voor een perceel grond met
een hergebruikt grafmonument, dan zal de aanvrager van deze hernieuwing de
verbintenis aangaan om dit monument te onderhouden en te restaureren zoals bedoeld
in artikel 5.3 en artikel 5.4 binnen de 8 maanden na de aanvraagdatum tot hernieuwing
van de concessie. Is het monument binnen de gestelde termijn niet gerestaureerd dan
vervalt de hernieuwing.
Artikel 3.6 bis: diegene die een hernieuwing van een vroegere altijddurende concessie
bekomen heeft, kan ook de tenietdoening van deze concessie vragen. De voorwaarde is
dat er minimum 10 jaar verlopen is tussen de toekenning van de hernieuwing door het
college en de aanvraag tot tenietdoening. Na de aanvraag zal de burgemeester of zijn
gemachtigde een akte opmaken waarin vermeld staat dat er een aanvraag om
hernieuwing bij hem moet toekomen wil de concessie blijven bestaan. 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 3.7: In geval van terugneming van het geconcedeerde perceel, van een
urnenveldkelder of van een geconcedeerde nis in het columbarium voor het verstrijken
van de concessieduur, wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden, kunnen de
concessiehouders of hun rechtverkrijgenden geen aanspraak maken op een vergoeding.
Zij hebben slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde
oppervlakte of van een urnenveldkelder of nis in een columbarium op een ander deel van
de begraafplaats, terwijl de eventuele kosten van overbrenging van de stoffelijke
overschot(ten) of van de as van de stoffelijke overschot(ten) en van de grafmonumenten

of van de voorzetplaat en/of van al datgene wat op de voorzetplaat is aangebracht en
deze van de eventuele plaatsing van een nieuwe grafkelder ten laste vallen van de stad.
Artikel 3.8: Op verzoek van de concessiehouder, kan het college van burgemeester en
schepenen in de loop van de concessie het geconcedeerde perceel of de geconcedeerde
nis of urnenveldkelder terugnemen, wanneer deze concessie niet gebruikt werd of niet
meer gebruikt wordt ingevolge de overbrenging van de stoffelijke overschot(n) of van de
as van de stoffelijke overschot(n). De concessiehouder krijgt het bedrag terug dat hij
betaald heeft voor het perceel grond, voor de urnenveldkelder of de nis in het
columbarium, verminderd met het bedrag voor de reeds vergunde jaren. Er wordt geen
teruggave gedaan voor de grafkelder en/of het grafmonument dat in concessie werd
gegeven, ook niet als de restauratiekosten van het grafmonument door de
concessiehouder werden betaald. In geval van vervroegde terugneming wegens
openbaar belang of dienstnoodwendigheden is artikel 3.7 van toepassing.
Artikel 3.9: Bij het eindigen van de concessieduur en voor zover de concessie niet
hernieuwd werd, kunnen de nabestaanden het grafmonument en de ondergrondse
bouwwerken, de naamplaat op het urnenveld of alles wat zich op de voorzetplaat van een
columbariumnis bevindt of eventueel de naamplaat op een in concessie gegeven
grafmonument, voor zover deze eigendom is van de concessiehouder, meenemen binnen
de drie maanden na het einde van de periode waarin de concessie kon hernieuwd
worden. De nabestaanden moeten hiervoor een schriftelijke toelating bekomen van de
dienst begraafplaatsen, Ziekebeemdenstraat 4 te 2800 Mechelen. Om deze toelating te
bekomen zullen de nabestaanden een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst
begraafplaatsen vóór het eindigen van de concessieduur.
Uitzondering hierop is een hergebruikt grafmonument dat in concessie gegeven werd,
zelfs al werd de restauratie door de concessiehouder betaald en een in concessie
gegeven grafkelder, die eigendom blijven van de stad.
Indien na het verstrijken van de termijn het grafmonument en de ondergrondse
bouwwerken, alles wat op de voorzetplaten werd aangebracht, de naamplaat op een
monument dat in concessie geven werd, evenals de grafkelder, niet zijn weggenomen,
worden deze eigendom van de stad. Wanneer bij het verwijderen van de voorzetplaat of
van datgene wat op deze voorzetplaat is aangebracht, schade wordt aangericht aan het
columbarium dan zal dit hersteld worden door de stad en de kosten hiervan zullen
aangerekend worden aan de belanghebbende-aanvrager zoals bedoeld in dit artikel. Dit
laatste geldt eveneens wanneer een hergebruikt grafmonument beschadigd werd door
het wegnemen van de naamplaat.
Artikel 3.10: Indien er nog geen grafkelder aanwezig is dan moet de
concessieaanvrager, in een geconcedeerd perceel zoals bedoeld in artikel 3.4, eerste
alinea, van dit reglement, een geprefabriceerde grafkelder laten plaatsen, die bestaat uit
één of twee compartimenten onder elkaar. Deze grafkelder moet vervaardigd zijn uit
gewapend beton en naar het voorbeeld van onderstaande tekeningen (figuur 1 en 2). De
grafkelders moeten ook voorzien zijn van een lucht aan- en afvoer; ofwel een individuele
verluchting per grafkelder, ofwel moet de grafkelder aangesloten worden op een centraal
verluchtingssysteem. Het is de stad die beslist welk systeem en welke soort verluchting
waar moet gebruikt worden.
In elk compartiment van de grafkelder kunnen stoffelijke overschotten en/of asurnen van
stoffelijke overschotten begraven worden zolang er plaats is en voor zover het gaat over
de begunstigden die zijn aangeduid door de concessiehouder. Indien een stoffelijke
overschot begraven werd in een lijkwade dan kan er in datzelfde compartiment geen
andere begraving of bijzetting meer plaatsvinden.
KELDER MET 1 COMPARTIMENT

Figuur 1
KELDER MET 2 COMPARTIMENTEN

Figuur 2
Wanneer de oppervlakte van de concessies voor kinderen jonger dan 7 jaar minder dan
2.25 m² bedraagt mag hierin geen grafkelder geplaatst worden.
Na het plaatsen van de grafkelder moet aan de oppervlakte een fundering van minimum
0.15 m dikte waterpas gegoten worden. De breedte van de fundering moet gelijk zijn aan
de breedte van het geconcedeerd perceel en, nadat vooraan de fundering een arduinen
balk van 0.05 m dikte, 0.05 m hoogte en met een lengte die gelijk is aan de breedte van
het geconcedeerd perceel in de fundering is ingewerkt, moet de totale lengte van de
fundering 2.25 m bedragen. Deze arduinen balk moet gelijk lopen met de oppervlakte
van de fundering en mag vooraan het geconcedeerd perceel niet overschrijden.
In een geconcedeerd perceel op het urnenveld zoals bedoeld in artikel 3.4, laatste alinea,
moet een geprefabriceerde urnenkelder geplaatst worden van 0.50 m hoogte en 0.40 m
diepte. De urnenkelder wordt afgesloten met een deksel.
Deze urnenkelder moet vervaardigd zijn uit gewapend beton en naar het voorbeeld van
onderstaande tekening (figuur 3). In een urnenkelder kunnen één of meerdere asurnen
bijgeplaatst worden, zolang er plaats is en voor zover het gaat om de begunstigden die
aangeduid zijn in de concessieovereenkomst.

KELDER VOOR URNENVELD

Figuur 3
Artikel 3.11: Ongeacht het bepaalde in artikel 3.4 en artikel 3.11 van dit reglement
mogen percelen die voor de tweede of daarop volgende keer geconcedeerd worden
andere afmetingen hebben, alsook de grafkelders mogen wat betreft afmetingen,
materiaal en het aantal compartimenten verschillen.
Artikel 3.12: Het columbarium bestaat uit gesloten nissen. In een geconcedeerde nis
kunnen één of meerdere asurnen bijgeplaatst worden, zolang er plaats is en voor zover
het gaat om de begunstigden die aangeduid zijn in de concessieovereenkomst.
Artikel 3.13: De grafconcessie op de ronde middenvakken van de begraafplaats
Mechelen-Centrum wordt verleend onder dezelfde voorwaarden als hierboven
beschreven, doch zonder voorafgaandelijke bepaling van oppervlakte. Nochtans wordt
een minimum bedrag per concessie geëist. Dit bedrag is vastgelegd in het
tariefreglement betreffende de concessies op de stedelijke begraafplaatsen.
Artikel 3.14: Onderhavig reglement doet geen afbreuk aan de verkregen rechten van de
concessiehouders op de begraafplaatsen van de ter gelegenheid van de fusie met
Mechelen samengevoegde gemeenten.
4. NIET GECONCEDEERDE GRAVEN
Artikel 4.1: In volle grond worden de overledenen horizontaal begraven in een
afzonderlijke kuil. De grafkuilen hebben een lengte van 2.15 m en een breedte van 0.80
m. De grafkuilen voor kinderen jonger dan 7 jaar moeten minimaal 0.40 m breed en 0.70
m lang zijn en worden indien nodig aangepast aan de grootte van de kist.
De afstand tussen de grafkuilen, zowel langs de lange als langs de korte zijde, bedraagt
0.60 m, tenzij de ruimte tussen twee graven moet dienen als voetpad, in dit geval
bedraagt de minimumbreedte 1 m.
De grafkelders, bestemd voor niet geconcedeerde graven, hebben een lengte van 2 m en
zijn 0,90 m breed.
Er wordt niet bovengronds begraven in een grafkelder.
Artikel 4.2: De lengte en de breedte van een graf voor het begraven van as van
gecremeerde lichamen op het urnenveld bedraagt 0,60 m en de diepte 1 m. De
afstanden tussen deze graven zijn dezelfde als bepaald in artikel 4.1. Asurnen kunnen
ook bijgezet worden in de niet geconcedeerde grafkelders.
Artikel 4.3: Het urnenveld zal uitsluitend bestemd zijn voor het begraven van asurnen.
In afwijking van de bepalingen van artikel 4.2 hebben de voor begravingen van asurnen
bestemde graven op het urnenveld een lengte en een breedte van 0.50 m.
Artikel 4.4: De columbaria met niet geconcedeerde nissen bestaan uit gesloten nissen,
waarin per nis één asurne met één verast stoffelijke overschot kan geplaatst worden. De

nissen worden afgesloten met voorzetplaten van arduin; andere materialen zijn niet
toegelaten.
Artikel 4.5: De asurn, bijgezet in een niet geconcedeerde nis in het columbarium, blijft
hierin bewaard voor een termijn die gelijk is aan de termijn van de begraving van een
stoffelijke overschot in niet geconcedeerde grond.
Artikel 4.6: De verstrooiing van de as op de strooiweide gebeurt door middel van een
strooitoestel dat alleen door de stedelijke beambte mag bediend worden.
5. GRAFMONUMENTEN EN OPSCHRIFTEN
Artikel 5.1: Grafmonumenten mogen alleen uit natuursteen, paramentsteen of een
combinatie van deze materialen bestaan. De burgemeester kan, bij wijze van
uitzondering, hierop afwijkingen toestaan.
Artikel 5.2: Op niet geconcedeerde grond op de begraafplaats van Heffen, Hombeek,
Leest, Muizen en Walem mag het grafmonument maximum 0.70 m breed en 1.70 m lang
zijn. Op de begraafplaats Mechelen-Centrum zijn de maximumbreedte en de
maximumlengte bepaald op 0.70 m. Op al deze begraafplaatsen mag het monument ten
hoogste 1.20 m zijn. Voor de grafmonumenten op de niet geconcedeerde grafkelders zie
laatste alinea van dit artikel.
Grafmonumenten op het kinderperk, voor kinderen jonger dan 7 jaar, hebben een
maximum lengte, breedte en hoogte van 0.50 m.
Grafmonumenten moeten geplaatst worden zonder fundering, maar op een betonnen
kader, waarvan de afmetingen die van het grafmonument niet mogen overschrijden.
Grafmonumenten die geplaatst worden op niet geconcedeerde grafkelders worden op de
voorziene plaatsen vastgezet met siliconen of gelijkaardig materiaal en hebben de
volgende afmetingen: grondplaat dikte 5cm, breedte 0,94m x diepte 0,60m. Verplicht
rugstuk van 8cm dikte wordt in het midden en op 8cm van de achterkant van de
grondplaat bevestigd, breedte 0,60m x hoogte 0,80m.
Artikel 5.3: Op een geconcedeerd perceel moet binnen de 8 maanden, na het ingaan
van de termijn van de concessie, zoals bedoeld in artikel 3.5 van deze verordening, een
grafmonument staan. Dit grafmonument mag maximum 2 meter lang zijn en de
maximumbreedte gelijk aan de breedte van het geconcedeerde perceel verminderd met
0.002 m. Grafmonumenten die geplaatst worden op Oosters gerichte percelen worden op
de voorziene plaatsen vastgezet met siliconen of gelijkaardig materiaal en hebben de
volgende afmetingen: grondplaat dikte 5cm, breedte 0,94m x diepte 0,60m. Verplicht
rugstuk van 8cm dikte wordt in het midden en op 8cm van de achterkant van de
grondplaat bevestigd, breedte 0,60m x hoogte 0,80m.
Op de geconcedeerde percelen voor kinderen jonger dan 7 jaar, waarvan de oppervlakte
kleiner is dan 2.25 m², zijn zowel de breedte, de lengte, als de hoogte van het
grafmonument bepaald op maximum 0.50 m.
Per concessie mag één grafmonument geplaatst worden. Twee of meer concessies
samenvoegen om één gezamenlijk grafmonument te plaatsen is niet toegelaten.
In tegenstelling tot artikel 5.1 en het eerste lid van dit artikel moet op een geconcedeerd
perceel met een hergebruikt grafmonument, dat in concessie gegeven wordt zoals
bedoeld in artikel 3.1, het grafmonument behouden blijven. Het moet gerestaureerd
worden volgens de richtlijnen van de dienst begraafplaatsen rekening houdend met de
voorschriften vervat in artikel 5.4.
Artikel 5.4: De grafmonumenten die worden in concessie gegeven voor de tweede of
daarop volgende keren, worden, overeenkomstig artikel 3.1, ingedeeld in een van de
volgende categorieën:

Categorie 1: grafmonumenten die niet opnieuw in concessie worden gegeven
a. omdat de concessionaris (of de rechthebbenden) in het verleden het onderhoud
contractueel aan de stad, het OCMW of de voorlopers van het OCMW heeft
toevertrouwd;
b. omdat het grafmonument het lokale belang overstijgt;
c. omdat het grafmonument door de Mechelse bevolking of een deel ervan werd
opgericht als blijvende herinnering aan de begunstigde;
d. als blijvend eerbetoon van de stad en haar bevolking aan de begunstigde.
Categorie 2: grafmonumenten die wel opnieuw in concessie worden gegeven op
voorwaarde dat
a. het monument integraal behouden blijft met inbegrip van alle symbolen,
iconografische elementen en opschriften, ongeacht hun ideologische, filosofische of
linguïstische betekenis;
b. het monument gerestaureerd wordt conform de vigerende opvattingen terzake en
mits goedkeuring van de monumentenbeheerder van de stad, een externe
deskundige funerair erfgoed en de beheerder van de begraafplaatsen;
c. het plan waarop de precieze plaats, de materiaalkeuze en de afmetingen van de
nieuw aan te brengen naamplaat vermeld staan, door de beheerder van de
begraafplaats wordt goedgekeurd;
d. de nieuwe toevoegingen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de historiciteit van
het monument of het zicht op de oorspronkelijke symbolen en opschriften
bemoeilijken;
e. op deze grafmonumenten mag een nieuwe naamplaat aangebracht worden, mits het
behoud van de oude. Alle andere symbolen, iconografische elementen en opschriften
blijven behouden, met inbegrip van de portretfoto’s.
Categorie 3: grafmonumenten die wel opnieuw in concessie worden gegeven op
voorwaarde dat
a. het monument integraal behouden blijft met inbegrip van alle symbolen, ongeacht
hun ideologische, filosofische of linguïstische betekenis;
b. het monument gerestaureerd wordt conform de vigerende opvattingen terzake en
mits goedkeuring van de monumentenbeheerder van de stad, een externe
deskundige funerair erfgoed en de beheerder van de begraafplaatsen;
c. het plan waarop de precieze plaats, de materiaalkeuze en de afmetingen van de
nieuw aan te brengen naamplaat vermeld staan, door de beheerder van de
begraafplaats wordt goedgekeurd;
d. de nieuwe toevoegingen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de historiciteit van
het monument of het zicht op de oorspronkelijke symbolen bemoeilijken;
Op deze grafmonumenten mag een nieuwe naamplaat aangebracht worden ter
vervanging van de oude. Alle andere symbolen, iconografische elementen en opschriften
blijven behouden, behalve de portretfoto’s.
Categorie 4: grafmonumenten die mogen verplaatst worden naar een concessie die onder
categorie 6 valt, op voorwaarde dat
a. het monument integraal behouden blijft met inbegrip van alle symbolen,
iconografische elementen en opschriften, ongeacht hun ideologische, filosofische of
linguïstische betekenis;
b. het monument gerestaureerd wordt conform de vigerende opvattingen terzake en
mits goedkeuring van de monumentenbeheerder van de stad, een externe
deskundige funerair erfgoed en de beheerder van de begraafplaatsen;
c. het plan waarop de precieze plaats, de materiaalkeuze en de afmetingen van de
nieuw aan te brengen naamplaat vermeld staan, door de beheerder van de
begraafplaats wordt goedgekeurd;
d. de nieuwe toevoegingen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de historiciteit van
het monument of het zicht op de oorspronkelijke symbolen en opschriften
bemoeilijken.

Op deze grafmonumenten mag een nieuwe naamplaat aangebracht worden, mits het
behoud van de oude. Alle andere symbolen, iconografische elementen en opschriften
blijven behouden, met inbegrip van de portretfoto’s.
Categorie 5: grafmonumenten die mogen verplaatst worden naar een concessie die onder
categorie 6 valt, op voorwaarde dat
a. het monument integraal behouden blijft met inbegrip van alle symbolen, ongeacht
hun ideologische, filosofische of linguïstische betekenis;
b. het monument gerestaureerd wordt conform de vigerende opvattingen terzake en
mits goedkeuring van de monumentenbeheerder van de stad, een externe
deskundige funerair erfgoed en de beheerder van de begraafplaatsen;
c. het plan waarop de precieze plaats, de materiaalkeuze en de afmetingen van de
nieuw aan te brengen naamplaat vermeld staan, door de beheerder van de
begraafplaats wordt goedgekeurd;
d. de nieuwe toevoegingen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de historiciteit van
het monument of het zicht op de oorspronkelijke symbolen bemoeilijken.
Op deze grafmonumenten mag een nieuwe naamplaat aangebracht worden ter
vervanging van de oude. Alle andere symbolen, iconografische elementen en opschriften
blijven behouden, behalve de portretfoto’s.
Categorie 6: concessies waarop alleen grafmonumenten mogen geplaatst worden die
onder categorie 4 of 5 vallen, op voorwaarde dat
a. de grootte van het gekozen grafmonument overeenstemt met de grootte van de
concessie;
b. de vorm en de stijl van het monument in de ruimtelijke omgeving past zodat de
homogeniteit wordt versterkt;
c. de bijzondere voorwaarden, vermeld onder categorie 4 of 5, worden nageleefd
d. de keuze van het herbruikbare grafmonument door de monumentenbeheerder van de
stad, een externe deskundige funerair erfgoed en de beheerder van de
begraafplaatsen worden goedgekeurd.
Categorie 7: concessies waarop geen enkele bijzondere voorwaarde rust en waarop de
nieuwe concessionaris een grafmonument mag plaatsen conform de betreffende artikelen
van de politieverordening.
Categorie 7-bis: ongeacht de voorwaarden vermeld in artikel 5.1 mag op deze concessies
een nieuw grafmonument geplaatst worden dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze
voorwaarden worden bepaald door de monumentenbeheerder van de stad, een externe
deskundige funerair erfgoed en de teamchef van de begraafplaatsen.
Categorie 8: concessies die teniet gedaan zijn en die niet hergebruikt worden en waarvan
het grafmonument verdwijnt omwille van de ruimtelijke organisatie van de begraafplaats.
De grafmonumenten die behorende tot categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7bis moeten
gerestaureerd worden overeenkomstig de categorie waartoe ze behoren.
Artikel 5.5: Ongeacht het bepaalde in artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.3 mogen op de
graven bedoeld in artikel 4.3 alleen vierkante naamplaten in natuursteen met 0.5 m zijde
en 0.05 m dikte, zonder kader of metselwerk, neergelegd worden op het grasveld.
Opgekleefde foto’s, vazen, bloemen en andere sierstukken zijn verboden. Alleen foto’s
die ingegraveerd worden in de naamplaat zijn toegelaten. Dat geldt ook voor het
opschrift dat alleen door middel van ingeblazen letters mag aangebracht worden.
Ongeacht het voorgaande in dit artikel mogen vazen en bloempotten op de naamplaat
gezet worden tijdens de periode tussen 15 oktober en 15 november.
Artikel 5.6: Het columbarium bestaat uit gesloten nissen. Nadat de asurn in de nis
geplaatst wordt, wordt deze laatste door de zorgen van de stad afgesloten met een
voorzetplaat. De opschriften zijn ten laste van de familie. De familie of belanghebbenden

zijn vrij het opschrift, de foto en de versiering te kiezen, maar alles wat aangebracht
wordt op de voorzetplaat moet gekleefd worden.
Bij het plaatsen van het opschrift, foto en versiering mag de voorzetplaat niet van de nis
verwijderd worden. Wanneer de columbariumnis niet voorzien is van een arduinen tablet
mag er ook een vaasje op de voorzetplaat gekleefd worden.
Artikel 5.7: De naamplaatjes op herdenkingszuil of –muur van de strooiweide zijn
aluminiumplaatjes van 0.14 m bij 0.055 m met daarin de naam, de voornaam, de
geboortedatum en de sterfdatum van de overledene gegraveerd. Deze naamplaatjes
worden door toedoen van de stad geleverd, gegraveerd en geplaatst. De stad kiest ook
of het goud- of zilverkleurige naamplaatjes zullen zijn, al naargelang de zuil waarop ze
gekleefd worden. Deze plaatjes blijven 15 jaar, te tellen vanaf de datum van de
asverstrooiing, op de gedenkzuil of –muur bevestigd. Bij gebrek aan plaats zullen de
plaatjes eerder verwijderd worden.
De aanvraag voor het laten aanbrengen van een naamplaatje gebeurt via het formulier
“Uitvaartregeling” en wordt pas uitgevoerd nadat de aanvrager zich in regel gesteld heeft
met het retributiereglement van de stad.
Artikel 5.8: Opschriften en levensbeschouwelijke of godsdienstige symbolen mogen vrij
aangebracht worden, op voorwaarde dat zij met de welvoeglijkheid en met de aan de
doden verschuldigde eerbied stroken en niet van aard zijn de orde en de rust op de
begraafplaatsen in het gedrang te brengen.
Artikel 5.9: Het is verboden klimop te planten, ook niet in bloembakken. Bloemen of
andere planten mogen de hoogte van 0.80 m niet overschrijden. De bloemen en de
planten mogen de oppervlakte van het graf of de concessie niet uitgroeien. Het is ook
verboden voor of buiten de graven bloempotten te zetten of beplantingen aan te
brengen.
Zonder voorafgaande verwittiging van de belanghebbende zal door het personeel van de
dienst begraafplaatsen:
- de klimop verwijderd worden;
- de planten of bloemen die boven de toegelaten hoogte en/of buiten de oppervlakte
van het graf of de concessie uitgroeien gesnoeid worden tot de toegelaten hoogte en
oppervlakte;
- de bloempotten of beplanting voor of buiten de graven verwijderd worden.
Artikel 5.10: Bloementuilen en bloemenkransen mogen naar aanleiding van een
asverstrooiing aan de rand van de strooiweide gelegd worden, maar ze worden 4 dagen
na de asverstrooiing verwijderd door het personeel van de dienst begraafplaatsen.
Het is verboden grafmonumenten, versierselen of aandenkens te plaatsen op of aan de
rand van de strooiweide.
6. EREPERKEN
Artikel 6.1: Op de begraafplaats Mechelen-Centrum, gelegen Ziekebeemdenstraat,
wordt een ereperk ingericht, bestemd voor het begraven van overledenen of de as van
overledenen in een grafkelder of voor de verstrooiing van as van personen die tijdens het
uitoefenen van één van de volgende mandaten ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister van de stad:
zuidzijde:
- benoemde en in functie zijnde burgemeester;
- in functie zijnde of gewezen voorzitter of commissaris van de Europese Unie;
- in functie zijnde of gewezen minister, minister van Staat, voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, de Senaat of de Vlaamse Raad.
noordzijde:
- gewezen burgemeester;
- in functie zijnde schepen of voorzitter van het O.C.M.W. en eveneens de gewezen

schepen of voorzitter van het O.C.M.W die zijn/haar mandaat meer dan 10 jaar
uitoefende;
- in functie zijnde stadssecretaris en adjunct-stadssecretaris en eveneens de gewezen
stadssecretaris of adjunct-stadssecretaris die zijn/haar ambt meer dan 10 jaar
uitoefende;
- in functie zijnde en gewezen senator, volksvertegenwoordiger, lid van het Vlaamse
Parlement of parlementslid van de Europese Unie.
Indien het mandaat van voormelde personen evenwel op een of andere wijze oneervol
beëindigd werd, is voor deze personen elke vorm van begraven op het ereperk
uitgesloten.
Bij wijze van uitzondering kan door de burgemeester, de begraving of de verstrooiing
van de as van anderen dan de voornoemde personen op het ereperk toegelaten worden
omwille van de functie, de bekendheid of de verdiensten van de betrokkene o.m.
ereburgers van de stad en Mechelse kunstenaars met nationale en wereldfaam.
Artikel 6.2: In afwijking van artikel 3.5 worden de percelen grond op het ereperk
kosteloos in concessie gegeven aan de nabestaanden van de overledene onder de hierna
bepaalde voorwaarden.
In afwijking van artikel 6 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en
de lijkbezorging zijn de concessies op het ereperk uitsluitend bestemd voor het bijzetten
van overledenen of de as van overledenen zoals beschreven in artikel 6.1 en voor de
echtgenoot of echtgenote en, wanneer de titularis niet gehuwd is maar samenwoont, kan
ook deze partner bijgezet worden op het ereperk, op voorwaarde dat de titularis en zijn
partner aan de stedelijke overheid hun wil te kennen gegeven hebben om in éénzelfde
concessie begraven te worden.
De echtgenoot/echtgenote/partner kan pas op het ereperk bijgezet worden nadat de
titularis er zelf reeds rust.
Dit artikel is mutatis mutandis toepasselijk op het uitstrooien van as op de strooiweide.
Artikel 6.3: Diegene die bevoegd is om voor de lijkbezorging in te staan moet
schriftelijk zijn/haar akkoord betuigen om de overledene of de as van de overledene te
laten begraven in een grafkelder of de as uit te strooien op de strooiweide op het
ereperk, tenzij de overledene zijn wil te kennen gegeven heeft om een andere wijze
en/of plaats van begraven te verkiezen.
Artikel 6.4: Diegene die, zoals bedoeld in artikel 6.3, kiest voor een begraving in een
grafkelder zal door zijn/haar toedoen een grafkelder laten plaatsen en de kosten van de
plaatsing, zowel als van de grafkelder, zelf dragen.
De grafkelder evenals de fundering moeten vervaardigd zijn zoals bedoeld in artikel 3.11,
nochtans mag de totale lengte van de fundering op het ereperk maar 2 m bedragen.
Artikel 6.5: Wanneer de persoon bedoeld in artikel 6.3 een overledene laat begraven op
het ereperk dan gaat deze automatisch de verbintenis aan om, ten laatste 8 maanden
nadat de titularis is begraven een grafmonument te laten plaatsen.
Artikel 6.6: In afwijking van artikel 5.1 en artikel 5.3 dient het grafmonument gemaakt
te worden van natuurstenen platen van 0.10 m dikte en heeft een verplichte afmeting
van 2 m lengte en 1 m breedte. De hoogte is ten minste 0.40 m en ten hoogste 0.60 m.
Een boord in natuursteen van 0.12 m bij 0.10 m wordt geplaatst met als buitenafmeting
2.5 m bij 2 m.
Tussen het grafmonument en de boordstenen wordt een beplantingszone aangelegd van
0.38 m breedte voor een lage beplanting van ten hoogste 0.25 m hoogte.
De burgemeester kan hierop afwijkingen toestaan.
Artikel 6.7: Vier maal per jaar, eens per seizoen, neemt de stad het onderhoud van de
grafplaats, het grafmonument en de herdenkingsplaten op de strooiweide van het
ereperk op zich. Herstellingen aan het grafmonument vallen ten laste van de

nabestaanden. Ingeval er geen nabestaanden zijn zal het college van burgemeester en
schepenen oordelen of het grafmonument zal hersteld worden op kosten van de stad.
7.

WERKEN OP DE BEGRAAFPLAATS

Artikel 7.1: Zowel het plaatsen als het wegnemen van een grafkelder, het plaatsen van
een grafmonument, of het aanbrengen van een opschrift, een foto of een vaas op een
voorzetplaat van het columbarium moet schriftelijk aangevraagd worden aan de dienst
begraafplaatsen, Ziekebeemdenstraat 4 te 2800 Mechelen. Bij de aanvraag tot het
plaatsen van een grafmonument dient een schets op schaal 1/10 gevoegd te worden met
de vermelding van de afmetingen van het grafmonument, van de gebruikte materialen
en de tekst van het opschrift en de firma die deze werken zal uitvoeren. De werken
mogen alleen gestart worden na de schriftelijke toelating van de dienst begraafplaatsen.
Alle grafmonumenten waarvoor geen toelating tot plaatsen werd bekomen, zullen ten
vroegste acht maanden na de begraving of ingeval van een concessie acht maanden na
de toekenning van de concessie, zonder voorafgaande verwittiging van de
belanghebbenden, door het personeel van de dienst begraafplaatsen verwijderd worden.
De uitvoerders van werken moeten met de door de dienst begraafplaatsen gegeven
aanwijzingen rekening houden.
Artikel 7.2: De bij het vorige artikel bedoelde werken zijn verboden van vrijdag 13 uur
tot maandag 8 uur en tijdens feestdagen.
Het verbod geldt eveneens tijdens de periode die loopt vanaf de voorlaatste werkdag van
oktober tot en met 2 november.
Artikel 7.3: De steenhouwers moeten zonder uitstel de aarde, voortkomende van de
uitgravingen, weghalen en vervoeren hetzij op de plaats aangeduid door het
verantwoordelijk personeelslid van de begraafplaats, hetzij buiten de begraafplaats. In
dit geval dient het verantwoordelijk personeelslid eerst vast te stellen dat de grond geen
beenderen bevat.
De steigers dienen zodanig opgericht te worden dat zij de naburige graven of beplanting
geen schade toebrengen. Geen aarde, bouwmaterialen en werktuigen mogen, zelfs
kortstondig, op de naburige graven neergelegd worden. Het is verboden, onder om het
even welk voorwendsel, de grafmonumenten, die in de nabijheid der werken staan, weg
te nemen of te verplaatsen zonder de toelating van de verantwoordelijke van de dienst
begraafplaatsen.
Artikel 7.4: Onverminderd de toepassing van de bij deze verordening bepaalde straffen,
wordt alle schade toegebracht aan de beplanting, de graven, de graspleinen of de wegen,
vastgesteld door de verantwoordelijke van de begraafplaats, verhaald op de
verantwoordelijke voor deze schade.
Artikel 7.5: Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaats
achtergelaten worden. De materialen moeten gebruiksklaar en naarmate ze nodig zijn
aangevoerd worden.
Na de voltooiing van de werken moeten grasperken en wegen in normale staat hersteld
worden.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling, worden op bevel van de burgemeester
de achtergelaten materialen of niet herstelde wegen of grasperken ambtshalve op kosten
van de overtreders verwijderd of hersteld, onverminderd de eventuele toepassing van de
bij deze verordening bepaalde straffen.
Artikel 7.6: Het is ten strengste verboden om huisvuil te storten. Uitsluitend vuilnis,
zoals bloemen, kransen, planten en papier, afkomstig van de begraafplaats mag
achtergelaten worden op de daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 7.7: De naar aanleiding van de plaatsing van een grafkelder geopende
werkplaats moet goed zichtbaar aangeduid worden en alle voorzorgen moeten genomen
worden om ongevallen te voorkomen. De kuil mag slechts open blijven gedurende de
voor het plaatsen van de kelder nodige tijd. Nadat de kuil opengelegd werd, moet vrijwel
onmiddellijk de grafkelder geplaatst worden.
Artikel 7.8: De bij de uitvoering van werken of delvingen blootgelegde stoffelijke resten
moeten, onder het toezicht van de stadsaangestelde, overgebracht worden naar het
ossuarium.
Artikel 7.9: Wanneer de geconcedeerde graven niet onderhouden worden zoals bedoeld
in artikel 10 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging, kan het college van burgemeester en schepenen een einde stellen aan deze
geconcedeerde graven.
Artikel 7.10: Er mogen geen aanplantingen en bloempotten aangebracht worden in de
grasperken.
Artikel 7.11: Het is verboden vanaf 1 oktober tot en met 3 november een graf te kuisen
met een hogedrukreiniger of te zandstralen.
Artikel 7.12: De chrysanten die op 20 november nog vóór de graven staan zullen vanaf
die dag door het stadspersoneel verwijderd worden.
8.

STEDELIJK FUNERARIUM

Artikel 8.1: Het stedelijk funerarium is bestemd voor het bergen en opbaren van
overledenen die niet kunnen bewaard worden op de plaats van overlijden.
Het stedelijk funerarium is tevens bestemd om onbekende stoffelijke overschotten te
bewaren ter identificering, en van de stoffelijke overschotten waarop ingevolge een
gerechtelijke beslissing een lijkschouwing moet uitgevoerd worden.
Artikel 8.2: Iedere (begrafenis)ondernemer die een overledene voor opbaring wenst
binnen te brengen in het stedelijk funerarium kan dat:
- op zon- en feestdagen (ongeacht de dag) van 14 u tot 16 u.
- van maandag t.e.m. vrijdag van 14 u tot 18.15 u;
- op zaterdag van 9 u tot 11 u.
De (begrafenis)ondernemer die buiten de uren hierboven vermeld een overledene
binnenbrengt moet beschikken over een sleutel/toegangsbadge voor de toegangspoort en
het koelcellencomplex van het funerarium. De voorwaarden voor het verkrijgen van de
sleutel/toegangsbadge zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van het stedelijk
funerarium.
Artikel 8.3: Na vaststelling van het overlijden en onverminderd de toepassing van
artikel 81 en volgende van het burgerlijk wetboek, kan het vervoer van een nietgecremeerde overledene binnen het Vlaamse Gewest plaatsvinden vanaf het moment dat
de behandelend geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld, een
attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat
en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.
Artikel 8.4: Het vervoer naar het stedelijk funerarium is verplicht, indien dat ter
vrijwaring van de openbare gezondheid noodzakelijk is.
Artikel 8.5: In het stedelijk funerarium kunnen personen die wensen een laatste groet
te brengen aan een overledene dit doen:
- op zon- en feestdagen (ongeacht de dag) van 14 u tot 16.30 u;

- op 24 en 31 december, voor zover het geen zaterdag betreft, van 14 u tot 16.30 u;
- van maandag t.e.m. vrijdag van 15 u tot 19 u;
- op zaterdag van 9u tot 11.30 u.
De personen die wensen de kisting bij te wonen, spreken af met hun
begrafenisondernemer, die kan komen kisten:
- op zon- en feestdagen (ongeacht de dag) van 14 u tot 16 u;
- op 24 en 31 december, voor zover het geen zaterdag betreft, van 14 u tot 16 u;
- van dinsdag t.e.m. vrijdag van 14 u tot 18 u;
- op zaterdag van 9 u tot 11.15 u;
- op maandag en de dag na een feestdag, voor zover het geen zaterdag betreft, van
9 u tot 11.30 u en van 14 u tot 18 u.
Om hygiënische redenen kan de teamchef van de begraafplaatsen uitzonderlijk de
toelating geven om op een ander tijdstip dan hierboven is aangegeven te kisten.
Artikel 8.6: De rituele wassing van stoffelijke overschotten die in het funerarium
geborgen zijn, gebeurt uitsluitend tussen 10 u en 11 u en alleen op de dagen dat het
bureau van de stedelijke begraafplaatsen open is, zoals vermeld in artikel 1.2 bis van
deze verordening. Uitzondering hierop is dat er geen rituele wassingen plaatsvinden op 1
november, maandag, zaterdag en de dag na een feestdag. Een bijkomende voorwaarde
is dat de rituele wassers in het bezit moeten zijn van een toelating tot het gebruik van de
waszaal, zoals bedoeld in artikel 1.5 van deze verordening. Deze moet een dag voor de
wassing worden afgehaald ofwel tijdens de openingsuren van het bureau ofwel tijdens de
openingsuren van het funerarium zoals vermeld in artikel 8.5. De rituele wassers zijn
verplicht de waszaal en de wastafel op te kuisen. Kleding van de overledene of andere
attributen waarmee het toilet van de overledenen werd verzorgd, moeten door de rituele
wassers of de nabestaanden meegenomen worden en mogen niet achtergelaten worden
in de waszaal.
Artikel 8.7: Begrafenisondernemers die wensen gebruik te maken van het stedelijk
funerarium, zonder dat daar ook een begrafenis op een Mechelse begraafplaats aan
gekoppeld is, moeten de facturatiegegevens schriftelijk doorgeven aan de dienst
begraafplaatsen op het daarvoor bestemde formulier dat verkrijgbaar is bij de dienst
begraafplaatsen.
9.

VERVOER OVERLEDENEN

Artikel 9.1: Voor elke verplaatsing van een persoon die overleden is op het grondgebied
van Mechelen, andere dan vernoemd in artikel 8.3 en 8.4 moet een toelating verkregen
worden van de burgemeester of zijn/haar gemachtigde.
Deze kan de toelating weigeren op grond van de hem toegekende bevoegdheden door
het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging inzonderheid
artikel 4.
Artikel 9.2: De toelating tot de lijkbezorging, afgeleverd door de ambtenaar van de
burgerlijke stand blijft bij de overledene tot aan de begraafplaats.
Het toezicht op de rouwstoet berust bij de stedelijke overheid die zorg draagt dat zij
ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen.
Artikel 9.3: het vervoer van overledenen, met inbegrip van de overledenen bedoeld in
de artikelen 8.3 en 8.4 van deze politieverordening, moet individueel met een lijkwagen
gebeuren of op een andere passende wijze.
In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester of zijn/haar gemachtigde de toelating
geven om een overledene te dragen. In dat geval moet een lijkwagen de rouwstoet
vergezellen. De lijkwagen zal met matige snelheid, hetzij vanaf de plaats waar de
begrafenisplechtigheid plaatsvindt, hetzij vanaf het sterfhuis, hetzij van het funerarium,
rechtstreeks naar de begraafplaats rijden. Om verkeershinder te vermijden zal de
rouwstoet de lijkwagen niet te voet volgen, tenzij de plaats van het vertrek van de

rouwstoet in een straal van 500 m rond de begraafplaats ligt. De burgemeester kan
hierop afwijkingen toestaan.
Artikel 9.4: De familie beslist vrij over het aanbrengen op de lijkwagen van
godsdienstige of levensbeschouwelijke symbolen. Deze mogen de openbare orde en rust
en de eerbied voor de doden niet in het gedrang brengen.
Artikel 9.5: De rouwstoet wordt tot aan de poort van de begraafplaats geleid door de
begrafenisondernemer. Op de begraafplaats draagt hij de leiding van de rouwstoet over
aan de verantwoordelijke van de stad en overhandigt hij de toelating tot de lijkbezorging
aan deze verantwoordelijke.
Artikel 9.6: De lijkwagen wordt op de begraafplaats zo dicht mogelijk bij de plaats van
de teraardebestelling, de bijzetting of de strooiweide, al naargelang de gekozen wijze van
lijkbezorging, geleid. De kist of de overledenen gehuld in een lijkwade wordt door de
begrafenisondernemer en/of zijn personeel uit de lijkwagen genomen, op een draagbaar
geplaatst of op de schouders gedragen. Met trage tred gaat men verder naar het graf of
de grafkelder.
De strooibus of de urn worden, met inachtneming van dezelfde eerbied, zo dicht mogelijk
bij de strooiweide, het columbarium of de uitgekozen plaats voor de bijzetting of de
teraardebestelling gebracht.
De kransen en de bloemenruikers worden door het personeel van de
begrafenisondernemer van de lijkwagen genomen en in de nabijheid van de laatste
rustplaats gelegd en tenslotte door het stadspersoneel op het graf of de grafkelder ofwel
in de onmiddellijke nabijheid van het columbarium of aan de rand van de strooiweide
ordelijk neergelegd.
Artikel 9.7: De ceremonie aan het graf wordt verzorgd door de begrafenisondernemer.
Het stadspersoneel staat in voor het begraven, het bijzetten in een grafkelder of in een
columbarium of urnenveld en voor het uitstrooien van de as. Een personeelslid van de
stad dat de rouwstoet op de begraafplaats begeleidt, duidt de plaats aan waar de familie
kan gecondoleerd worden.
10.

ROUWAULA

Artikel 10.1: De rouwaula is alleen bestemd voor het houden van rouwplechtigheden.
Bij gemotiveerde beslissing kan het college van burgemeester en schepenen hierop
afwijkingen toestaan.
Artikel 10.2: Rouwplechtigheden kunnen plaatsvinden op weekdagen van 09:00u tot
15:15 u en op zaterdag van 09:00 u tot 13:15 u.
Artikel 10.3: De rouwaula kan online via www.mechelen.be of telefonisch gereserveerd
worden bij de dienst begraafplaatsen. Begrafenisondernemers die wensen gebruik te
maken van de rouwaula, zonder dat daar ook een begrafenis op een Mechelse
begraafplaats aan gekoppeld is, moeten de facturatiegegevens schriftelijk doorgeven aan
de dienst begraafplaatsen op het daarvoor bestemde formulier dat verkrijgbaar is bij de
dienst begraafplaatsen.
11.

STRAFBEPALINGEN

Artikel 11.1: Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale
reglementen of verordeningen in geen andere straffen voorzien en voor zover de
artikelen 315, 340, 453 en 526 van het strafwetboek niet van toepassing zijn, worden bij
de inwerkingtreding van dit uitvoeringsbesluit de inbreuken bestraft met politiestraffen.

12.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 12.1: Deze verordening wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste
afkondiging.
Artikel 12.2: De politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 23
mei 2017 van de stad Mechelen wordt opgeheven.
Artikel 12.3: Deze politieverordening treedt in werking en wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

