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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 NOVEMBER 2019

Aanwezig: Jordi Boulet, voorzitter
Werner Raskin, burgemeester
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, schepenen
Alfons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, 
Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, 
Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Verontschuldigd: Michel Vanroy, raadslid

Voorwerp: Burgerzaken - Politiereglement op begraafplaatsen - Goedkeuring

De gemeenteraad,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 20 juli 1971, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16 januari 2004, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer 
van begraafplaatsen en crematoria, en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief van 10 februari 2004 betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid krachtens artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet moet instaan 
voor een goede politie en ondermeer openbare reinheid, gezondheid, veiligheid en rust moet waarborgen;

Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria onderworpen zijn aan het gezag, de politie en 
het toezicht van de gemeentelijke overheden die ervoor moeten zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er geen 
handelingen verricht worden die strijdig zijn met de aan de overledenen verschuldigde eerbied en dat er geen 
ontgravingen gebeuren zonder dat er daartoe verlof werd verleend;

Besluit,

Na beraadslaging en met unanimiteit;

Art. 1 - De beslissing van 28 april 2016 betreffende het politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
op te heffen met ingang van 1 januari 2020.
Het nieuwe politiereglement op de begraafplaatsen is van toepassing van 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2025.

Art. 2 - De gemeente beschikt over volgende begraafplaatsen:
- Alt-Hoeselt;
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- Hoeselt centrum;
- Romershoven;
- Schalkhoven;
- Sint-Huibrechts-Hern;
- Werm.

PLEEGVORMEN DIE AAN DE BEGRAVINGEN OF CREMATIES VOORAFGAAN

Art. 3 - Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand. Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de gemeente.

Art. 4 - Diegene die voor de begraving of crematie instaat, regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten 
betreffende de begraving of crematie. Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur het nodige 
gedaan.

Art. 5 - 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 of de crematie met daaropvolgend de 
begraving, de berging of de verstrooiing van de as plaats. De begraving, de bijzetting in een columbarium of 
verstrooiing van de as heeft plaats binnen de zeven dagen volgend op de aangifte van het overlijden.

Art. 6 - Op zon-, feestdagen vinden er geen begravingen, bergingen of asverstrooiingen plaats.

Art. 7 - Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe nodige doktersattest.
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen.
Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de 
Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden.

Art. 8 - De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en Nederland), te 
vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of diens afgevaardigde, die de 
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat.

Art. 9 - Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procedés die de natuurlijke en 
normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden.

Art. 10 - Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend 
worden.

LIJKENVERVOER

Art. 11 - De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op een passende wijze vervoerd 
worden. Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, maar moet verlopen volgens de regels van de welvoeglijkheid.

Art. 12 - 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 besluit van 20 juni 1947 van de Regent, in alle andere gevallen.

MORTUARIUM

Art. 13 - De mortuaria dienen voor:
- het bewaren, in afwachting van de begraving, van de gevonden lijken die nog dienen geïdentificeerd te worden;
- het ontvangen van het stoffelijk overschot van overleden personen die niet kunnen bewaard worden op de 
plaats van overlijden of hun woonplaats;
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- het opnemen van lijken waarop ingevolge rechterlijke beslissing een lijkschouwing moet worden verricht;
- het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid;
- het bewaren van lijken waarvan de overbrenging is gevraagd door de familie of, bij ontstentenis door elke 
belanghebbende, na machtiging van het gemeentebestuur.

BEGRAVINGEN

Art. 14 - De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium en 
de asverstrooiing van:
- personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen;
- personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden aangetroffen maar die in 
haar bevolkingsregister zijn ingeschreven;
- personen begunstigd van een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de bijzetting in een 
geconcedeerde nis;
- ten uitzonderlijke titel en voor zover de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de gemeente, kan de 
burgemeester toestemming geven tot begraving op een gemeentelijke begraafplaats, zoals omschreven in artikel 
5 van het retributiereglement;
- personen die dit in hun laatste wilsbeschikking te kennen hebben gegeven.

Art. 15 - Bij het bezorgen van stoffelijke overschotten op de gemeentelijke begraafplaats:
- moeten de gemeentelijke diensten ten minste 2 werkdagen vooraf verwittigd zijn, daarbij moet vermeld worden 
of het gaat om een begraving, een bijzetting in het columbarium of een uitstrooiing. Die verplichting berust bij de 
naaste verwanten of de gemachtigde;
- rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste begroeting aan de 
overledene kan brengen.
De rouwenden zijn gerechtigd bij het hele verloop van de begrafenis aanwezig te zijn.

Art. 16 - De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan 
voor begraving in volle grond, grafkelders, kindergraven, alsook voor bijzetting in de nissen van het columbarium 
of in het urnenveld.
De begraving, bewaring in een columbarium of uitstrooiing van de as op de gemeentelijke begraafplaats met 
nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan, wordt opgetekend in een bestand dat bijgehouden wordt door de 
gemeente. Voor de uitstrooiing van de as beperkt de nauwkeurige aanduiding van de plaats zich tot de 
vermelding van de strooiweide.

Art. 17 - Levenloos geboren kinderen kunnen op verzoek van de ouders begraven of uitgestrooid worden op een 
voorbehouden gemeenschappelijke ruimte op de gemeentelijke begraafplaats.
De naaste verwante meldt deze begraving aan de dienst der begraafplaatsen, ten minste twee werkdagen vooraf, 
via het geëigende formulier. Op deze ruimte mogen geen individuele aanduidingen worden geplaatst. Enkel losse 
natuurlijke bloemen zijn toegelaten.

ONTGRAVINGEN

Art. 18 - Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden 
verricht dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester. 
Het verlenen van toestemming tot ontgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen. Het recht 
verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het retributiereglement. Alle kosten zijn ten laste van de 
aanvragers.

Art. 19 - De ontgraving is slechts toegelaten:
- om een stoffelijk overschot of urn over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf naar een 
geconcedeerd graf;
- op bevel van de gerechtelijke overheid;
- wegens een bestuurlijke beslissing.
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Art. 20 - De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaanden, zijnde de overlevende echtgenoot/echtgenote 
en de bloedverwanten eerste graad, 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 
schikkingen worden nageleefd:
- dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden worden in overleg met de dienst van de begraafplaatsen 
vastgesteld;
- het grafteken, de beplantingen en alle voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen bemoeilijken of 
beletten moeten verwijderd worden vooraleer tot de ontgraving wordt overgegaan;
- 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;
- het openen van de nis, het uitnemen van de urn uit de nis en het terug sluiten van de nis, geschieden door de 
zorgen van de gemeente.

Art. 21 - Tijdens de ontgraving wordt de plaats ervan visueel afgeschermd.
Er wordt tot een ontgraving overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker, een lid of een afgevaardigde van 
de familie 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 die van aard 
is dat de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid worden beschermd, zulks op kosten van de aanvrager. 

Art. 22 - Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het grondgebied of naar dit van een andere 
gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhulsel te 
plaatsen alvorens zij mag vervoerd worden.

GRAFTEKENS, BOUW- EN BEPLANTINGSWERKZAAMHEDEN, ONDERHOUD VAN DE GRAVEN

Art. 23 - Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het 
recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan plicht 
van de concessiehouder zoals omschreven in artikel 19 van het huishoudelijk reglement.

Art. 24 - Het is niet toegestaan graftekens of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, 
hun opschriften of de aard van de materialen de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de 
begraafplaatsen kunnen verstoren.

Art. 25 - De afmetingen van de graftekens worden bepaald als volgt:
- graven in volle grond en grafkelders: 
80 cm bij 180 cm,
de opstaande tekens mogen 100 cm niet overschrijden;
- kindergraven: 
50 cm bij 100 cm,
de opstaande tekens mogen 50 cm niet overschrijden;
- urnenkelders:
nadat de asurn in de urnenkelder is geplaatst, wordt deze door de zorgen van de aangestelde van de gemeente 
afgesloten,
de aangestelde van de gemeente plaatst een afdeksteen in jasberggraniet met een afmeting van 50 cm bij 50 cm,
op deze afdeksteen dient een gravure en/of versiering in jasberggraniet, glas of inox te worden aangebracht die 
de omtrek van de granieten plaat niet mag overschrijden en niet hoger mag zijn dan 50 cm,
de kosten van de gravure en/of versiering zijn ten laste van de nabestaanden;
- columbariumnissen: 
nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt deze door de zorgen van de aangestelde van de gemeente afgesloten,
de aangestelde van de gemeente plaatst een afdeksteen in jasberggraniet met een afmeting van 47 cm bij 42 cm,
op deze afdeksteen dient een gravure en/of versiering in jasberggraniet, glas of inox te worden aangebracht die 
de omtrek van de granieten afdeksteen niet mag overschrijden,
de kosten van de gravure en/of versiering zijn ten laste van de nabestaanden;
- niet-geconcedeerde graven:
op graven waarop geen concessie rust wordt door toedoen van de gemeente een grafteken geplaatst met een 
maximum afmeting van 50 cm bij 50 cm, dit grafteken bevat een naamplaatje met daarop de gegevens zoals 
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vermeld in artikel 38 van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen, op het grafteken mag geen gravure 
of versiering worden aangebracht;
- niet-geconcedeerde columbariumnis:
nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt deze door de zorgen van de aangestelde van de gemeente afgesloten,
de aangestelde van de gemeente plaatst een afdeksteen in jasberggraniet met een afmeting van 47 cm bij 42 cm,
de afdeksteen bevat een naamplaatje met daarop de gegevens zoals vermeld in artikel 38 van het huishoudelijk 
reglement op de begraafplaatsen,
op de afdeksteen mag geen gravure of versiering worden aangebracht.

Art. 26 - De maximum afmetingen van de urnen zijn:
- Hoogte: 25 cm;
- Breedste deel: 16 cm (doorsnede).

Art. 27 - De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat ze de veiligheid en doorgang niet 
belemmeren en dat ze geen schade aanbrengen aan de aangrenzende graftekens en graven.

Art. 28 - Voor ze op de begraafplaatsen worden toegestaan, moeten de voor de grafteken bestemde materialen 
volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Geen enkel hulpmateriaal of restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten. 
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van ambtswege 
overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder. 

Art. 29 - De bloemen en planten die op de graven zijn aangebracht moeten steeds in goede staat onderhouden 
worden. Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra ze niet meer fris zijn. Kronen uit 
kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels die geheel of gedeeltelijk bestaan uit breekbaar 
glas.
Individuele aanplantingen op graven mogen een hoogtegroei van 50 cm niet overschrijden.
Bij gebreke hiervan zullen de opruiming en de verwijdering geschieden door de zorgen van het gemeentebestuur.

Art. 30 - Rond de graven mogen: 
- geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden;
- geen kniel- of bidbanken geplaatst worden;
- geen gaten of putten gemaakt worden om bloempotten of andere versieringen te plaatsen.

Art. 31 - De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Wanneer een graf 
doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt er een akte van 
verwaarlozing opgesteld door 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 blijvende familie. Daarenboven kan een einde gesteld worden aan het recht op een betaalde 
concessie.
De scheefstaande en omgevallen of andere graftekens moeten door toedoen van de nabestaanden opnieuw recht 
gezet of verwijderd worden.
De aangevoerde graftekens die drie werkdagen vóór Allerheiligen niet geplaatst zijn, moeten door toedoen van 
de betrokken nabestaanden de dag ervoor vóór 10 uur ’s morgens verwijderd worden. Zo niet zullen graftekens 
en andere voorwerpen op risico en ten laste van de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door 
de zorgen van de gemeente.

Art. 32 - Twee werkdagen vóór Allerheiligen, alsmede twee werkdagen voor de kermissen in het centrum en de 
respectievelijke deelgemeenten is het verboden:
- om het even welk grafteken of bijhorigheid op een graf te plaatsen of ervan te verwijderen; dit omvat niet het 
aanbrengen van bloemen en kransen, bloempotten en medaillons;
- enigerlei beitel- of schilderwerk uit te voeren, graftekens te reinigen en bijhorigheden op te voegen of recht te 
zetten;
- zich met voertuigen, emmers of andere reinigingsgereedschappen op de begraafplaatsen te begeven. 
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Art. 33 - 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 van 16 januari 
2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging.

Art. 34 - Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor:
- het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urn;
- het uitstrooien van de as;
- het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil;
- het plaatsen van de kist of de urn in de kuil, de grafkelder of het columbarium;
- het openen en sluiten van bestaande grafkelders;
- het openen, plaatsen en afsluiten van een nis in een columbarium.

CREMATIE – COLUMBARIUM – URNENVELD - ASVERSTROOIING

Art. 35 - De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Art. 36 - Voor crematie is toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden 
werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft plaats gehad.
Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams Gewest is een verlof tot crematie vereist van de 
procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de 
hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt.

Art. 37 - De urnen met de as van de gecremeerde stoffelijke overschotten kunnen binnen de omheining van de 
begraafplaats:
- worden begraven op de plaats van de gewone begravingen;
- worden bijgezet in een columbariumzuil in gesloten nissen;
- worden bijgezet in een grafkelder of urnenkelder;
De begraving of de bijzetting van de asurn gebeurt aansluitend op de crematie.

Art. 38 - De as van de gecremeerde stoffelijke overschotten kan:
- worden uitgestrooid op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van een strooitoestel 
dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend;
- worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van de aan België grenzende territoriale zee onder de 
voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt;
- 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 de voogd, worden uitgestrooid op een andere 
plaats dan de begraafplaats.
Deze uitstrooiing kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats. 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 gebeurt aansluitend op de crematie.

Art. 39 - Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 37 en artikel 38 kan, op verzoek van de echtgenoot en van de 
bloed- of aanverwanten tot de tweede graad, een symbolisch gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan 
hem worden meegegeven.

Art. 40 - De asurnen van een gecremeerde, die gratis bewaard wordt op de begraafplaats, kan ten allen tijde op 
vraag van de nabestaanden, ofwel verstrooid worden, ofwel bijgezet worden via een concessie.
Voor het opgraven van de urnen is de toestemming van de burgemeester vereist overeenkomstig artikel 19 van 
deze verordening.

Art. 41 - Zowel aan de strooiweide als aan het columbarium, wordt een plaats voorbehouden voor het 
aanbrengen van herdenkingsvoorwerpen.
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Art. 42 - Het bijzetten van de urn op de plaats van de geconcedeerde gronden of in een geconcedeerde nis in het 
columbarium is onderworpen aan de reglementering betreffende het huishoudelijk reglement en het 
retributiereglement op de begraafplaatsen.

POLITIE

Art. 43 - De gemeentelijke begraafplaats is vrij toegankelijk.
De toegang tot de begraafplaats is verboden vóór zonsopgang en na zonsondergang, en op tijden waarop 
werkzaamheden worden uitgevoerd, die de aanwezigheid van het publiek niet dulden.

Art. 44 - De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstallen of beschadigingen welke op de 
begraafplaatsen ten nadele van de nabestaanden zouden gepleegd worden aan de graven, graftekens en alle erop 
aangebrachte hulde- en versieringsvoorwerpen.

Art. 45 - 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 gevallen die bepaald zijn in het decreet van 16 
januari 2004 of in deze politieverordening;
- goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden;
het verbod om goederen te koop aan te bieden geldt niet voor handelaars in bloemen en planten op de door het 
college van burgemeester en schepenen bepaalde plaatsen en tijdstippen.
- de grafperken en de aanplantingen van de begraafplaats en de aanhorigheden te betreden of op welke wijze 
dan ook te beschadigen;
- de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen;
- binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen, tenzij op de 
daartoe bestemde plaatsen;
- om zich op de begraafplaats of de aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet overeenstemt met de ernst 
en de stilte van de plaats en met de eerbied verschuldigd aan de doden;
- met voertuigen de begraafplaatsen binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe de toestemming 
wordt verleend door de burgemeester; 
- vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering van visueel gehandicapten of andere 
andersvaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en 
verdedigingshonden;
- opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde 
eerbied verstoren.

Art. 46 - Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen in geen 
andere straffen voorzien en voor zover de artikel 315, 340, 353 en 526 van het strafwetboek niet van toepassing 
zijn, worden de inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen. 

Art. 47 - Deze politieverordening wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over 
het Lokaal Bestuur.afgekondigd en bekendgemaakt. Dit regelement wordt zoals bepaald in artikel 119 van de 
Nieuwe Gemeentewet overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincieraad en aan de griffies van de 
rechtbank van eerste aanleg en van de politierechtbank.

Namens de gemeenteraad,
I.o.
algemeen directeur voorzitter
(get.) Geert Rouffa (get.) Jordi Boulet
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Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa Werner Raskin
algemeen directeur burgemeester


