
 
Leidraad bij de opmaak van een globale machtiging met toegankelijkheidsregeling (TR) 

voor een natuurbegraafplek op basis van een sjabloon ‘machtiging voor het 
begraven van biologisch afbreekbare asurnen en goedkeuring van de 

toegankelijkheidsregeling voor de zone op natuurlocatie voor het begraven van 

biologisch afbreekbare urnen’.  

 

Een globale machtiging is opgebouwd uit een tekstgedeelte en een bijbehorende kaart 
van het gebied waarop het tekstgedeelte van toepassing is. De kaart toont duidelijk de 

toegankelijke wegen en zones en dient steeds geïnterpreteerd te worden op basis van 

het corresponderende tekstgedeelte.  

 

Vorm: een globale machtiging heeft het statuut van een Besluit van de administrateur-

generaal. Het is opgebouwd uit 4 delen:  

 

1. Opschrift: aard van tekst en bondige omschrijving van de inhoud  

2. Aanhef: verwijzing naar rechtsgrond zijnde Bosdecreet en/of decreet 

    natuurbehoud en besluit toegankelijkheid en vermelding van vereiste adviezen 

 3. Dispositief: beschikkende of bepalende gedeelte  

4. Ondertekening: bij delegatie door de administrateur-generaal van het ANB.  

 

Waarom een sjabloon ?  

Iedere globale machtiging zal specifieke bepalingen bevatten opgenomen in het 

dispositief die toepasselijk zijn voor het gebied in kwestie. Toch is het aangewezen om 
deze specifieke bepalingen op een uniforme wijze in een regeling te gieten. Dit 

vergemakkelijkt de opmaak en verkleint bovendien het risico dat de beheerder bepaalde 
zaken over het hoofd ziet.  

 

Sjabloon voor de beheerder bij de opmaak van een gebiedsspecifieke globale 

machtiging voor wat betreft het tekstgedeelte van de globale machtiging. Enkel 

het dispositief wordt ter beschikking gesteld. Het opschrift, de aanhef en de 

ondertekening worden door de dossierbehandelaars van het ANB naderhand 

toegevoegd alvorens het ter ondertekening wordt voorgelegd. U hoeft zich 

hierover dus geen zorgen te maken. 

  



Machtiging voor het begraven van biologisch afbreekbare asurnen 

en goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor de zone op 

natuurlocatie voor het begraven van biologisch afbreekbare urnen 

‘[naam]’, gelegen op het grondgebied van de gemeente/stad 

[naam] 

 

Artikel 1. – Toepassingsgebied 

1.1. Dit besluit heeft betrekking op de zone op natuurlocatie voor het begraven van 

biologisch afbreekbare urnen ‘[naam]’, gelegen te [opsomming kadasterpercelen].   

 

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied op de kaart die is 

toegevoegd als bijlage. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze regeling.  
 

1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van 
het toezicht of het beheer van het gebied. 

 

1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, §3, van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 

toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. 

 
Art. 2. – Machtiging   

2.1. Aan [naam en adres aanvrager of organisator], verder in dit besluit vermeld als ‘de 

organisator’, wordt een machtiging verleend om het gebied uit artikel 1 in te richten als 

zone op natuurlocatie voor het begraven van biologisch afbreekbare urnen. 

2.2. De in artikel 2.1 bedoelde zone kan worden ingericht onder de volgende 

voorwaarden:  

o Begraven van biologisch afbreekbare asurnen 

Biologisch afbreekbare asurnen met een hoogte van maximaal 30 cm en een breedte 

van maximaal 25 cm worden op een diepte van ongeveer 75 cm begraven, gerekend 

vanaf het maaiveld tot het deksel van de urne. Daarvoor wordt met een grondboor 

een kuil van circa 1 meter diepte en een bodemdiameter van maximaal 30 cm 

gegraven.  

o Grafdichtheid 

De grafdichtheid is beperkt tot 250 asurnen per ha. De urnen worden begraven op de 

daartoe voorziene open plekken in het bos.  

o Gedenktekens 

Permanente of tijdelijke aanduiding van individuele graven, of zichtbare 

herkenningstekens van individuele graven op bomen of vegetatie zijn niet toegelaten. 

De organisator voorziet per open plek een centraal gedenkteken uit natuurlijke 

materialen dat geen schade aan de bosinfrastructuur of de vegetatie veroorzaakt met 

vermelding van de namen van de overledenen op een metalen plaatje.  

o Tijdelijke nagedachtenis bloemen 

Opmerking [A1]: schrappen wat niet 
past 



Kransen, bloempotten, vazen of vaste planten zijn niet toegestaan. Snijbloemen of 

bloemboeketten die spontaan kunnen vergaan worden enkel toegestaan op de 

daarvoor aangeduide plek en enkel bij de teraardebestelling. De bloemen kunnen na 

het verwelken verwijderd worden door de organisator. 

o Ceremoniële gedenkplek 

Een kleine open plek die voor een afscheidsceremonie dienst kan doen, is voorzien. 

Deze open plek blijft net als de open plekken met asurnen een aangepast 

natuurbeheer kennen. Zijn dus uitgesloten: verharden, draineren, aandrukken, enz. 

van deze open plek. 

o Meubilair 

Meubilair wordt beperkt tot enkele zitbanken en een staander ter hoogte van de 

ceremoniële gedenkplek, alles in natuurlijk materiaal. 

o Materiaalgebruik 
Enkel natuurlijke materialen zijn toegelaten in het gebied. Synthetisch materiaal 

wordt nergens toegestaan (vb. plastiek rond bloemen, potjes, vazen, enz.).  

o Paden en bewegwijzering 
Minstens één goed aangelegd en onderhouden pad wordt door de zone op 

natuurlocatie voor het begraven van biologisch afbreekbare urnen gelegd. De 

padenstructuur is onverhard maar wel zo goed mogelijk begaanbaar. 

 

2.3. De machtiging geldt slechts indien de organisator ook de toestemming heeft 

verkregen van de andere betrokken Vlaamse diensten of beheerders (natuurvergunning, 

omgevingsvergunning, toelating Onroerend Erfgoed, steeds voor zover van toepassing) 

en de eigenaar van het gebied. 

 

2.4. De organisator dient zelf in te staan voor alle organisatorische aspecten en 

verantwoordelijkheden met betrekking tot de inrichting en het gebruik van de zone op 

natuurlocatie voor het begraven van biologisch afbreekbare urnen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om helder te communiceren naar de 

betrokkenen dat in de betrokken zone bos- en natuurbeheerwerken kunnen plaatsvinden. 

Ook de risico’s op natuurlijke verstoring van de zone (vb. storm, brand) moeten door de 

organisator bij gebruikers worden toegelicht. 

 

2.5. Aan de organisator wordt voor het perceel vermeld in artikel 1.1 ontheffing 

verleend van de verbodsbepalingen in het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 20, punt 

1, 2 en 9, artikel 96 en artikel 97, §1, punt 8 en 10 en van de verbodsbepalingen in het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 

artikel 25, §3, 2de lid, punt 2.  

 

2.6.  Deze machtiging kan, mits motivering, ten allen tijde worden ingetrokken.  

 

Opmerking [A2]: dit zijn voorbeelden; 
voorwaarden kunnen aangepast worden. 



Art. 3. – Toegankelijkheid in het algemeen  

3.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijhorende legende, en de 

bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan. 

 

3.2. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het 

Agentschap voor Natuur en Bos om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde 

categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de 

mate zoals in deze regeling bepaald.   

 

3.3.  Het gebied is enkel toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half 

uur na zonsondergang.  

 

Art. 4. – Weggebruikers   

4.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend 

toegankelijk voor voetgangers of met voetgangers gelijkstelden en voor honden aan de 

leiband.  

 

4.2. De overige wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel 

toegankelijk voor de desbetreffende categorieën weggebruikers en voor voetgangers 

tenzij anders aangegeven. De weggebruikers houden rekening met elkaar.  

 

4.3. Enkel tijdens de bijzetting van de urne of afscheidsplechtigheden is het voor 

bevoegde personen van de gemeente en familieleden, vrienden of kennissen van de 

overledene toegelaten om in het toepassingsgebied het wandelpad te verlaten en de 

begraafplekken en ceremoniële afscheidsruimte te betreden. Daarbuiten zijn de 

begraafplekken niet toegankelijk voor bezoekers. 

 

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften 

5.1. Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten en 

reglementen is het, zonder toestemming van de beheerder, verboden om: 

o andere bezoekers of de dieren te (ver)storen; 

o schade toe te brengen aan de infrastructuur of de planten; 

o bloemen, paddenstoelen, vruchten of noten te plukken of mee te nemen; 

o blijvende sporen na te laten in het gebied;  

o herkenningstekens of markeringen te voorzien; 
o afval of vuilnis achter te laten; 

o vuur te maken; 

Opmerking [A3]: ev. aan te passen 



o bloemen of voorwerpen van andere materialen (foto’s, beertjes, gedichten, enz.) 

achter te laten op de begraafplekken en ceremoniële afscheidsruimte of langs het 
pad; 

o koopwaar aan te bieden, reclame te maken of enige andere vorm van commerciële 

activiteit uit te voeren. 

 

5.2. Snijbloemen of bloemboeketten die spontaan kunnen vergaan (zonder synthetisch 

materiaal) worden enkel toegestaan op de daarvoor aangeduide plek en enkel bij de 

teraardebestelling. 

 

5.3. Bezoekers dienen de stilte en rust te bewaren.  

 

Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  

6.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het 

Agentschap voor Natuur en Bos, zodat gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis 

Burgerlijke Aansprakelijkheid.  

 

6.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige 

wind of onweer en niet toegelaten gebruik van het gebied volgens deze regeling of 

andere wetgeving is op eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden aangesproken 

voor de vergoeding van de schade. 

 

Art. 7. – Onderrichtingen 

Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 21 

oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kunnen bezoekers 

omwille van de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming 

van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen 

volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met behulp van de openbare 

macht, uit het gebied gezet worden. 

 

Art. 8. – Afwijkingen 

De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 3 tot en met 6 van deze regeling toestaan, 

voor zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2, §3, van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid 

van de bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot toestemming moet minstens 14 

dagen van tevoeren, schriftelijk of via elektronische drager worden toegezonden aan de 

beheerder. Indien het een risicovolle activiteit betreft, dan moet eveneens een 

machtiging worden aangevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.  

 

Opmerking [A4]: dit zijn voorbeelden, 
kan aangepast worden 



Art. 9. – Bekendmaking 

9.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.  

 

9.2.   De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 

 

 

Hoe en waar indienen ?  

De globale machtiging met toegankelijkheidsregeling (TR) wordt finaal goedgekeurd door 

de administrateur-generaal van het agentschap.  

Hiertoe wordt de globale machtiging met toegankelijkheidsregeling ingediend bij de 

Provinciale Dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos die zal zorgen voor de verdere 

afhandeling van het dossier.  

Het dossier dient naast deze globale machtiging ook een kaartgedeelte en een 

bebordingsplan te bevatten.  

 

Leidraad voor de kaart en het bebordingsplan bij de opmaak van een globale 

machtiging met toegankelijkheidsregeling (TR) voor een natuurbegraafplek.  

 

De kaart en het bebordingsplan zijn een onderdeel van de toegankelijkheidsregeling 

waarop aangeduid wordt waar welke paden toegankelijk zijn en welke borden uit de 

bijlage bij het BVR van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen 

en de natuurlocaties benodigd zijn om de regeling kenbaar te maken aan het publiek.  

De leidraad en sjablonen om het kaartgedeelte op te maken, zijn te consulteren op de 

ANB-website (natuurgebruik/toegankelijkheid/toegankelijkheidsregeling….) : 

>>  https://www.natuurenbos.be/hoe-maak-ik-een-toegankelijkheidsregeling-op 

Tot slot wordt in tabelvorm het benodigde aantal borden per type bord weergegeven. De 

bijbehorende codes uit de bijlage (A.00 tot A.14, Z.01 tot Z.05 en V.00 tot V.21) kunnen 

gebruikt worden om alles overzichtelijk te houden op de kaart en in de bijbehorende 

tabel.  

De sjablonen van toegankelijkheidsborden zijn te vinden op de ANB-website  

(natuurgebruik/toegankelijkheid/toegankelijkheidsborden….) : 

>> https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheidsborden 

De benodigde borden zullen na goedkeuring door het hoofd van het agentschap gratis ter 

beschikking worden gesteld van de beheerder. 

 

 

https://www.natuurenbos.be/hoe-maak-ik-een-toegankelijkheidsregeling-op
https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheidsborden

