Politiereglement op de begraafplaats
Hemelshoek
A.
Geldende wetgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 15 februari 2018 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief
toezicht op de gemeenten;
Boek I, titel II, hoofdstuk IV, van het Burgerlijk Wetboek inzonderheid artikel 77;
Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

B.

Pleegvormen die de begravingen voorafgaan.

Artikel 1.
Voor de toepassing van huidig reglement wordt verstaan onder begraven:
- het teraardebestellen, d.i. begraven in volle grond, van de stoffelijke overblijfselen (lijk of as) van een
overleden persoon;
- het bijzetten van as in een columbarium;
- het uitstrooien van as op een strooiweide;
- het uitstrooien van de as op de aan het grondgebied van 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, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk
gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat,
op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken worden:
- meegegeven aan de begunstigde om te worden uitgestrooid op een andere plaats dan de
begraafplaats of de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee; deze uitstrooiing kan
niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats; indien het een terrein betreft
dat niet in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke
toestemming van de eigenaar van het betrokken terrein vereist;
- meegegeven aan de begunstigde om te worden begraven op een andere plaats dan de begraafplaats;
deze begraving kan niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats. Indien het
een terrein betreft dat niet in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een
voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betrokken terrein vereist;
- meegegeven aan de begunstigde om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats.
Indien er een einde komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as
door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden,
ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden
ofwel op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid te worden.
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen.
Op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, kan een gedeelte
van de as van het gecremeerde stoffelijk overschot aan hen worden meegegeven.
Artikel 2.
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Elk overlijden in de gemeente wordt meteen aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk stoffelijk overschot op het grondgebied van de
gemeente.
Tenzij in speciale gevallen, zoals o.m. verdacht overlijden, zelfmoord, …, en op advies van de behandelende
geneesheer, wordt de toelating tot begraven afgeleverd 24 uren na het overlijden.
Artikel 3.
Er mag slechts worden overgegaan tot vormneming, balseming of kisting nadat het overlijden werd vastgesteld
door de ambtenaar van de burgerlijke stand op voorlegging van het daartoe voorziene doktersattest en
eventueel een laatste wilsbeschikking. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging,
de asbestemming, evenals over het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid.
Artikel 4.
Ingeval van crematie zullen de bepalingen van hoofdstuk II, afdeling III, [crematie], van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging worden toegepast overeenkomstig de richtlijnen die op dit stuk in
de rondzendbrieven van de heer minister van Binnenlandse Zaken werden verstrekt.
Artikel 5.
Er wordt slechts begraven in volle grond. De kist, of ander lijkomhulsel moet derhalve samengesteld zijn uit
gemakkelijk vergaanbare materialen.
Artikel 6.
De kist mag na kisting niet meer geopend worden, tenzij de rechterlijke overheid hiertoe de opdracht geeft.
Artikel 7.
De toelating tot teraardebestelling wordt afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand, voor zowel
niet-concessies als concessies, toegestaan door het schepencollege.
Artikel 8.
Het vervoer van een lichaam of de as van een overleden persoon naar een andere gemeente wordt slechts
toegestaan op voorlegging van een attest waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van
bestemming.
Eenzelfde machtiging vanwege onze burgemeester is vereist om het lichaam van een buiten de gemeente
overleden persoon op het gemeentelijk kerkhof te begraven.
Het vervoer wordt waargenomen door private ondernemingen onder toezicht van het gemeentebestuur. Het
vervoer van een stoffelijk overschot naar het buitenland wordt geregeld door de overeenkomst inzake vervoer
van lijken opgemaakt te Straatsburg op 26 oktober 1973, bekrachtigd bij wet van 20 augustus 1981 (B.S. 29
oktober 1981 en 21 augustus 1982 erratum).
Artikel 9.
Er wordt in een behoorlijke wijze voorzien in de lijkbezorging van behoeftigen. De daaruit voortvloeiende kosten
zijn ten laste van de gemeente van het Vlaamse Gewest waar zij in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of
wachtregister zijn ingeschreven.

C.

Begravingen.

Artikel 10.
De begraafplaats is bestemd voor de begraving van personen:
a)
die in de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen;
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b)
c)
d)
e)

die in het bevolkings- vreemdelingen- of wachtregister van deze gemeente ingeschreven zijn maar
buiten de gemeente overleden zijn;
die begunstigde zijn van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of nis;
die vreemd zijn aan de gemeente op het ogenblik van het overlijden;
die levenloos geboren zijn bij een zwangerschapsduur van minimum 12 weken.

Artikel 11.
De begravingen zullen volgens plan worden uitgevoerd in regelmatige volgorde. Het volgnummer zal
ingeschreven worden in een register met aanduiding van de identiteit van de overledene.
Artikel 12.
Voor de volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar zullen de graven 2 m lengte, 0,80 m breedte en 1,50 m diepte
hebben.
Voor de kinderen jonger dan 7 jaar gelden de afmetingen 1,50 m lengte x 0,60 m breedte en 1,50 m diepte.
De kisten zullen in het midden van de kuil geplaatst worden zodanig dat langs alle zijden een gelijke afstand vrij
blijft. Ingeval van besmettelijke ziekten zal de burgemeester een grotere diepte kunnen voorschrijven.
Voor het begraven van urnen is de kuil 0,35 m x 0,35 m en 0,80 m diep. Het midden van de kuil komt op 0,45 m
van de aanpalende verharding.
Artikel 13.
De graven zullen onmiddellijk na de zinking van het stoffelijk overschot met aarde gevuld en aangedamd worden.
Artikel 14.
De rouwenden zijn gerechtigd bij het volledige verloop van de begrafenis aanwezig te zijn.
Artikel 15.
Een niet-geconcedeerd graf wordt minstens tien jaar bewaard. Dergelijk graf mag enkel verwijderd worden nadat
gedurende een jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering, zowel bij het graf als aan de ingang van de
begraafplaats, werd uitgehangen.
Wanneer niet-geconcedeerde gronden voor nieuwe begravingen moeten worden gebruikt, wordt in de
beslissing, kennis gegeven van de termijn waarbinnen zij graftekens mogen wegnemen. Bij het verstrijken van
die termijn, of van de toegestane verlenging ervan, worden de materialen eigendom van de gemeente.
Artikel 16.
Onverminderd de naleving van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, overeenkomstig de
laatste wilsbeschikking, beslist de gemeenteraad welke bestemming gegeven moet worden aan resten die
aangetroffen worden binnen de omheining van de begraafplaats.
Artikel 17.
Er mag tot geen ontgraving worden overgegaan zonder bevel van de gerechtelijke overheid, ofwel bevel of
bijzondere toelating van de burgemeester, enkel nog bij ernstige redenen. Tijdens de opgraving wordt de plaats
ervan voor het publiek visueel afgeschermd.
Artikel 18.
De kosten van de ontgraving zijn ten laste van de aanvragers, uitgezonderd wanneer zij uitgevoerd wordt op
bevel van het gerecht of tengevolge van een bestuurlijke beslissing.
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Artikel 19.
Indien het stoffelijk overschot na de ontgraving moet vervoerd worden naar een ander kerkhof, zal de kist eerst
van buiten ontsmet worden, en dan in een metalen kist geplaatst worden, lucht- en lekdicht, gesloten en
gesoldeerd, tenzij er reeds een metalen kist bestond, in goede staat.
Dit alles onverminderd de andere voorschriften door de burgemeester opgelegd.

D.

Concessies.

Artikel 20.
Er worden concessies verleend aan personen die een afzonderlijke plaats verlangen voor hun graf en/of dat van
hun verwanten of erfopvolgers op voorwaarde dat de omvang van de begraafplaats dit toelaat.
Deze concessies worden toegestaan voor 20 jaar.
Mits nieuwe aanvraag en betaling van het geldende tarief kan een nieuwe verlenging van 20 jaar worden
bekomen.
De toegestane concessies worden volgens nummer en jaartal ingeschreven in een daartoe bestemd register. Na
het verwijderen van de as uit een graf of een columbarium, om te bewaren op een andere plaats, vervalt de
concessie na twee jaar.
Artikel 21.
De aanvragen tot het bekomen van een concessie dienen gericht aan het college van burgemeester en schepenen
en dienen volgende vermeldingen te bevatten;
naam en adres van de aanvrager;
de aard van de gevraagde concessie: perceel grond of nis in columbarium;
datum van de aanvraag;
naam van de personen voor wie de concessie bestemd is, met eventueel verwantschap met de
aanvrager;
handtekening van de aanvrager.
Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten, of anderen die
door de concessiehouder werd aangeduid en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen
hebben gegeven. Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de
overlevende een concessie aanvragen. Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een
derde en van diens familie.
De concessietermijn begint te lopen vanaf de schepencollegedatum.
Artikel 22.
De gemeenteraad stelt het tarief vast waarvoor een concessie wordt verleend of hernieuwd.
Van zodra het college van burgemeester en schepenen een aanvraag inwilligt, dient de aanvrager op het eerste
verzoek de verschuldigde som te betalen en dit vóór de teraardebestelling.
Artikel 23.
Deze concessies geven geen wezenlijk eigendomsrecht ten gunste van de verkrijgers, enkel een genot en
gebruiksrecht met speciale bestemming op naam en voor een bepaalde tijd.
De concessie mag niet aan derden worden afgestaan of overgedragen, en zal slechts mogen dienen voor de
begraving van de persoon welke in de aanvraag is aangeduid.
Artikel 24.
De concessies zijn op het plan van de begraafplaats aangeduid, en worden aangewezen door de burgemeester.
De retributie van de concessies wordt door de gemeenteraad vastgesteld.
Artikel 25.
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De geconcedeerde graven moeten onderhouden worden. Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat
vast als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is. De
verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde. Die akte wordt een
jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan de gemeenteraad een einde maken aan de concessie.
De gemeenteraad kan die bevoegdheid opdragen aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 26.
Wanneer aan een concessie een einde wordt gemaakt of geen aanvraag tot overbrenging is ingediend, worden
de niet weggenomen graftekens en de eventueel nog bestaande ondergrondse bouwwerken eigendom van de
gemeente.
Minstens een jaar vóór het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan, maakt de burgemeester
of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem moet
toekomen.
Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats
uitgehangen.
Als er geen aanvraag voor een hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie.
Indien erom verzocht wordt, voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn een
aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de
datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend,
blijft het graf bestaan gedurende een termijn van tien jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden,
indien dit overlijden zich minder dan tien jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.

E.

Gedenktekens.

Artikel 27.
Tenzij de overledene anders heeft beslist, heeft eenieder het recht, zonder daarvoor aan de gemeente enige
vergoeding te moeten betalen of daartoe een toelating te bekomen, een kruis, grafsteen of ander gedenkteken
te plaatsen op het graf van zijn verwant of vriend.
Artikel 28.
Op het algemeen plan van aanleg van het kerkhof, welk ter inzage berust op het gemeentehuis, zijn perken
aangeduid voorbehouden voor: begraafplaats gewone volgorde, begraafplaats concessies, columbarium gewone
volgorde, columbarium concessies, strooiweide, kloosterlingen, kinderbegraafplaats gewone volgorde,
kinderbegraafplaats concessies, urnenveld gewone volgorde, urnenveld concessies, moslimperk concessies,
foetusperk gewone volgorde en foetusperk concessies.
Artikel 29.
Bij geconcedeerde gronden zijn de nabestaanden verplicht een gedenkteken te plaatsen.
Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, hun afmetingen, hun
opschriften of aard der materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op het kerkhof kunnen verstoren.
In dit verband mogen deze gedenktekens volgende afmetingen niet overschrijden:
a)
Op de perken bestemd voor de concessies en voor de gewone begravingen:
1.

Begraving in kist:
rechtstaande stenen:
0,90 m hoogte, 0,60 m breedte en 0,20 m dikte voor enkel graven;
0,90 m hoogte, 1,30 m breedte en 0,20 m dikte voor dubbel graven; kruisen in hout of metaal: maximum hoogte 1,20 m. Het plaatsen van dekstenen
wordt niet toegelaten.
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2.

b)

Begraving in urne:
liggende stenen maximum 0,60 m x 0,60 m en 0,50 m boven maaiveld; kruisen in hout of metaal: maximum hoogte 1,20 m.

Op het perk bestemd voor kinderen onder de 7 jaar:
1.

Begraving in kist:
rechtstaande stenen: 0,60 m hoogte, 0,40 m breedte en 0,10 m dikte.
kruisen in hout of metaal: maximum hoogte 0,80 m. Het plaatsen van
dekstenen wordt niet toegelaten.

2.

Begraving in urne:
liggende stenen maximum 0,40 m x 0,40 m en 0,50 m boven maaiveld; kruisen in hout of metaal: maximum hoogte 0,80 m.
De plaatsing van de stenen moet geschieden als aangegeven op bijgevoegde detailtekeningen.
c)

Columbarium:

Wanneer de urne in het columbarium wordt geplaatst, wordt door de gemeentediensten een dekplaat voor de
nis aangebracht en vastgemaakt, waarop gegevens van de overledene, evenals een persoonlijke tekst mogen
vermeld worden.
Er mag een kleine versiering aangebracht worden aan de nis.
Bij concessies voor twee personen kunnen beide urnen in één nis worden geplaatst vanaf 1 juli 2005.
d)

Strooiweide:

Aan de nabestaanden wordt de mogelijkheid gegeven om een naamplaatje te laten aanbrengen op de daarvoor
voorziene gedenkzuil van de strooiweide.
Het naamplaatje heeft de afmeting van 10 x 5 cm en is vervaardigd uit goud/geel aluminium.
Er mogen maximum 3 tekstlijnen worden ingegraveerd met lettertype Arial, namelijk:
•
Voornaam en naam (tekengrootte 36)
•
Geboortejaar (tekengrootte 20)
•
Overlijdensjaar (tekengrootte 20)
Het naamplaatje mag gedurende een periode van maximum 20 jaar bevestigd blijven, te rekenen vanaf de
overlijdensdatum.
Na deze periode wordt het automatisch door het gemeentepersoneel verwijderd. De plaatjes mogen, om geen
enkele reden, door de nabestaanden van de steen worden gehaald.
Artikel 30.
De perken zullen door de zorgen van het gemeentebestuur (ruimte gelegen tussen boordsteen vóór de grafsteen
en pad voor het graf) beplant of met gazon bezaaid worden en onderhouden. Het is in dit opzicht slechts
toegelaten bij staande stenen of kruisen, maximum 0,45 m te rekenen vanaf de rand van de betegeling (achter
de grafsteen), te benutten voor het aanbrengen van beplantingen.
Artikel 31.
De grafplaatsen mogen niet worden afgedekt met materialen die door hun aard of wijze van aanbrengen
gemakkelijk op de wegenis of de naburige graven of op het gazon kunnen verschuiven (grint, kiezel, steenslag en
dergelijke).
Artikel 32.
Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn, uiterlijk één maand na
hun neerlegging door nabestaanden of verwanten.
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels geheel of ten dele uit breekbaar glas
en moeten weggenomen worden, uiterlijk drie maanden na hun neerlegging door nabestaanden of verwanten.
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Artikel 33.
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden; kniel- of bidbanken aan de graven
zijn niet toegelaten.
Artikel 34.
De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden worden. Zijn ze
afgestorven dan moeten ze verwijderd worden door nabestaanden of verwanten. Bij gebrek hieraan zal de
opruiming door het gemeentepersoneel.
Artikel 35.
De gedenktekens zullen zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid van doorgang noch de
rechten van de aanpalende concessiehouders kunnen schaden.
Artikel 36.
Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten. De materialen
worden aangevoerd en geplaatst naarmate van de behoeften.
Alvorens op de begraafplaats te worden toegelaten moeten de voor de graftekens bestemde stenen langs alle
zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn, en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van ambtswege
overgegaan tot de wegneming van de materialen op de kosten van de overtreder. De gemeente staat niet in voor
de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.
Artikel 37.
Het kerkhof is toegankelijk vanaf 8 uur ‘s morgens tot:
17 uur van 1 oktober tot 31 maart; 20 uur van 1 april tot 30 september.
Artikel 38.
De toegang tot de begraafplaats is ontzegd aan diegene die tekenen van dronkenschap vertonen; aan kinderen
beneden de twaalf jaar, niet vergezeld van volwassenen; aan personen vergezeld van honden; alsook aan allen
die zich niet behoorlijk gedragen.
Artikel 39.
Het is verboden:
op de afsluitingen te klauteren zowel van de gedenktekens, als van de begraafplaats zelf;
er binnen te komen met voorwerpen andere dan deze bestemd voor de grafstenen, er papier of andere
afvalproducten achter te laten;
de aanplantingen te beschadigen, op de graven te lopen of op de grasperken te gaan, zich neer te zetten
of te leggen;
de wegen, lanen of graven en gedenktekens te beschadigen;
kinderen zonder toezicht te laten lopen of te spelen;
er rumoer te maken of luidruchtig te zijn;
vuilnis te werpen of te leggen binnen de omheining van de begraafplaats op andere dan de daartoe
aangeduide plaatsen;
opschriften van grafstenen te doen verdwijnen of er op te schrijven;
aanplantingen te beschadigen of uit te rukken;
om het even welke voorwerpen uit te stallen, te verkopen of te koop aan te bieden;
plakbrieven of geschriften aan te brengen op de muren of deuren van de begraafplaats;
betogingen te organiseren op de begraafplaats die vreemd zijn aan de gewone dienst van de
begraafplaats;
met elk rij- of voertuig op de gaanpaden te komen (dit geldt niet voor de ceremoniewagen bij
gelegenheid van begraving of eventuele opgraving);
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-

werken op de begraafplaats uit te voeren op zon- en wettelijke feestdagen of gedenktekens te plaatsen
of onderhoudswerken uit te voeren vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november.

Artikel 40.
Wie zich niet gedraagt met de eerbied aan de doden verschuldigd of inbreuk pleegt op onderhavig reglement
wordt onmiddellijk buiten de begraafplaats gezet door de personen aan wie de bewaking is toevertrouwd, dit
onverminderd de mogelijke rechtsvervolgingen.
Artikel 41.
Wanneer de inbreuken op de beschikkingen van onderhavig reglement geen misdrijf uitmaken onderworpen aan
een hogere sanctie, zullen zij bestraft worden met politiestraffen.
Artikel 42.
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking na de vereiste afkondiging.
Artikel 43.
Het huidig reglement is enkel van toepassing op het kerkhof “Hemelshoek”.
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 augustus 2020
De algemeen directeur

De burgemeester

Anja Neels

Walter Horemans
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