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DE GEMEENTERAAD
Wijziging reglement gemeentelijke begraafplaatsen.

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135 §2;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1973,
10 januari 1980, 28 december 1989 en 20 september 1998 en 8 februari 2001;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging;
Gelet op gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen van 3 september 1985, gewijzigd bij raadsbesluiten van 13
oktober 1997, 9 april 2001, 5 juli 2004 en 19 mei 2008;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid krachtens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, moet instaan
voor een goede politie en ondermeer de 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 daartoe toelating werd verleend;
Overwegende dat de gemeenteraad de uitoefening moet regelen van ieder recht om, tenzij de overledene anders
heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te
doen plaatsen;
Overwegende dat de gemeenteraad alles regelt wat betrekking heeft op de afmetingen van de graftekens en de
aard van de te gebruiken materialen;
Gelet op de noodzaak om enkele wijzigingen in het reglement aan te brengen;
BESLUIT met algemene stemmen:
Artikel 1.
Het gewijzigd reglement op de begraafplaatsen goed te keuren.

AFDELING 1. Pleegvormen welke de begravingen/crematies voorafgaan
Artikel 1.

Kerkhoven Herk-de-Stad
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De gemeente Herk-de-Stad beschikt over 9 kerkhoven:
▪
▪
▪
▪
▪

Herk: Driespoortweg (oude en huidige begraafplaats)
Donk: Dorpsstraat (oude en huidige begraafplaats)
Schakkebroek: Schoolstraat (oude begraafplaats) en Amandinaweg (huidige begraafplaats)
Berbroek: Grotestraat aan de kerk (oude begraafplaats) en Grotestraat (huidige begraafplaats)
Schulen: Kiezelweg

Artikel 2.
Aangifte overlijden
Elk overlijden, dat gebeurt of ontdekt wordt op het grondgebied van de gemeente, wordt aangegeven aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand.
De dag en het uur van de begrafenis worden afgesproken tussen het gemeentebestuur en de persoon die instaat
voor de begrafenis, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur om dag en uur op te leggen. De begrafenis
heeft plaats binnen de zeven dagen die volgen op het overlijden, tenzij het gaat om een verdachte of gewelddadige
dood waarbij deze formaliteiten pas kunnen afgehandeld worden na toestemming van de gerechtelijke overheid. Bij
ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.
Artikel 3.
Kisting
Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de
burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe afgeleverde doktersattest.
Artikel 4.
Openen kist
Behoudens de door de gerechtelijke overheid uitgevaardigde maatregelen, mag de kist na de kisting niet meer
geopend worden.
Artikel 5.
Toelating tot begraving
Alvorens tot begraving mag overgegaan worden, moet de toelating tot begraving, voorzien bij artikel 77 van het
burgerlijk wetboek aan de gemeentelijke dienst van de begraafplaatsen worden overhandigd.

AFDELING 2. Vervoer van stoffelijke overschotten
Artikel 6.
Wijze
De niet-gecremeerde stoffelijke overschotten moeten door een private onderneming individueel met een lijkwagen of
op een passende wijze vervoerd worden.
Artikel 7.

Toelating

§1.
Voor het vervoer van stoffelijk overschotten buiten de grenzen van het Vlaamse Gewest is een voorafgaande
machtiging van de burgemeester vereist.
§2.
Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moeten vervoerd
worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in:
▪ het KB van 8 maart 1967, wanneer het stoffelijke overschot moet vervoerd worden naar Luxemburg of
Nederland;
▪ het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het stoffelijk overschot moet vervoerd worden
naar een ander land dan vermeld onder a) en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft;
▪ het Regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een stoffelijk overschot moet vervoerd worden naar een
land, niet bedoeld in a) of b).
§3.
Het vervoer van gecremeerde stoffelijke overschotten is vrij, doch dient te gebeuren volgens de regels van
welvoeglijkheid.
AFDELING 3. Concessies
Artikel 8.

Mogelijkheid tot nemen concessie
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De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurne en de bijzetting van een asurne in een
columbarium kunnen het voorwerp uitmaken van een concessie.
Artikel 9.
Waar
De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor aangewezen zijn op de begraafplaatsen.
In geen geval mag er een concessie verleend worden op een plaats die bestemd is voor de niet-geconcedeerde
gronden.
Artikel 10. Inhoud
Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een verkoop in. Er
mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die welke waarvoor ze werd verleend.
De concessies zijn onoverdraagbaar.
Artikel 11. Termijn en aantal
De concessies worden verleend voor 30 jaar door het College van Burgemeester en Schepenen.
Een concessie kan genomen worden voor maximum twee personen
De concessies worden verleend onder de in het onderhavige reglement en het retributiereglement bepaalde
voorwaarden, zoals die gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag.
Artikel 12. Aanvangsdatum
De concessie neemt een aanvang op de datum van de begraving van de eerst overledene.
Artikel 13. Hernieuwing
De concessies kunnen op uitdrukkelijke aanvraag vóór het verstrijken van de termijn hernieuwd worden.
De duur van de hernieuwing bedraagt 10 jaar.
Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon een aanvraag tot
hernieuwing doen.
De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen.
De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in onderhavig reglement
en het retributiereglement op de begraafplaatsen, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.
Artikel 14. Terugneming door de overheid
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis wegens openbaar belang
of dienstnoodzakelijkheid hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van een perceel van dezelfde
oppervlakte of van een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente.
De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens zijn ten laste van het
gemeentebestuur.
Artikel 15. Wijziging bestemming begraafplaats
In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de begraafplaats) kan de
concessiehouder van een niet-vervallen concessie geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Hij heeft het recht op het kosteloos verkrijgen van een grafruimte of van een nis van dezelfde oppervlakte op de
nieuwe begraafplaats.
De kosten voor de overbrenging van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het gemeentebestuur.
De kosten voor de overbrenging van de grafmonumenten zijn ten laste van de aanvrager.
AFDELING 4. Begravingen
Artikel 16. Wie
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§1.
De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van personen:
a) die overleden zijn of dood zijn aangetroffen op het grondgebied van de gemeente;
b) die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn maar die in haar bevolkings- of
vreemdelingenregister zijn ingeschreven;
c) die begunstigd zijn van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of nis;
d) waarvan de vooroverleden echtgeno(o)t(e) reeds op één van de begraafplaatsen op het grondgebied van
de gemeente is begraven en waarbij voor de langst levende reeds in een bijbegraving werd voorzien;
e) die voorheen waren ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente doch de
laatste jaren voor hun overlijden wegens ouderdom of ziekte voor verzorging elders buiten de gemeente
verbleven en aldaar zijn ingeschreven.
§2.
Een afwijking op bovenvernoemde punten kan uitsluitend worden toegestaan in de volgende gevallen:
a) indien de overledene of de echtgeno(o)t(e) ervan meer dan de helft van zijn leven ingeschreven was in de
bevolkingsregisters van Herk-de-Stad. In dit geval wordt de overledene gelijkgesteld met een inwoner (zie
punt 1.b);
b) indien één of meerdere van de nabestaanden van de overledene tot de eerste graad, inwoner(s) is (zijn)
van Herk-de-Stad op het ogenblik van overlijden en mits betaling van een retributie, overeenkomstig artikel
3 van het retributiereglement op de begraafplaatsen;
c) indien de overledene aan geen van de voorgaande voorwaarden voldoet, kan er slechts toelating tot
begraving worden gegeven na expliciete schriftelijke goedkeuring van de burgemeester of zijn gemachtigde
en na betaling van een retributie, overeenkomstig artikel 4 van het retributiereglement op de
begraafplaatsen.
§3.
Bestemming van asurnen na bewaring ervan op een andere plaats dan de begraafplaats:
Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats,
kan de urne op verzoek van de nabestaanden naar een begraafplaats gebracht worden om in een
columbariumnis of urnengraf bijgezet te worden of uitgestrooid te worden.
Deze mogelijkheid wordt voorzien voor alle overledenen die voldoen aan één van de volgende
voorwaarden:
▪ overledenen die voldoen aan de bepalingen van artikel 16 §1 of artikel 16 §2 punt a;
▪ indien één of meerdere van de nabestaanden van de overledene tot en met de eerste graad, inwoner(s) is
(zijn) van Herk-de-Stad op het ogenblik van de aanvraag.
In beide gevallen dient een retributie betaald te worden overeenkomstig de bepalingen van artikel
5 van het retributiereglement op de begraafplaatsen.
Artikel 17. Ere-graven
De ere-graven worden voorbehouden aan:
1. de oudstrijders 1914 – 1918;
2. de invaliden-soldaten en de invaliden-erkende weerstanders 1940-1945;
3. de politieke gevangenen;
4. de erkende krijgsgevangenen;
5. de erkende weerstanders 1940 - 1945;
6. de oudstrijders 1940 - 1945;
7. de erkende weggevoerden.
De ereperken bestaan uit afzonderlijke graven, welke zonder onderbreking worden ingenomen en welke voorzien
worden van een éénvormig onderscheidingsteken dat naam, voornaam en hoedanigheid van de overledene
vermeldt.
Deze graven worden vergund mits de aanvraag wordt ingediend via of door de belanghebbende oudstrijdersvereniging.
Artikel 18. Formaliteiten bij bezorgen stoffelijke overschotten
Bij het bezorgen van stoffelijke overblijfselen op één van de begraafplaatsen moeten volgende beschikkingen
worden nageleefd:
▪ de gemeentelijke dienst der begraafplaatsen moet vooraf verwittigd zijn door middel van het daartoe
bestemd formulier, waarop moet worden vermeld of het gaat om een begraving, een bijzetting in het
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▪

columbarium of een urnengraf, of een uitstrooiing en of al dan niet gebruik zal worden gemaakt van een
concessie of bijzetting op het ereperk.
telkens erom verzocht wordt en alleszins bij aankomst aan de ingang van de begraafplaats, moeten de
vereiste administratieve toelatingen ter controle worden aangeboden.

Artikel 19. Waar
De begravingen moeten volgens plan (opgesteld door de gemeentelijke dienst van de begraafplaatsen) worden
uitgevoerd in regelmatige volgorde. Dit plan wijst de percelen aan die voorbehouden zijn voor begravingen in
geconcedeerde grond, in volle grond, de kindergraven, de ere-graven, de asverstrooiingsweide, de columbaria en
het urnenveld.
Artikel 20. Volgorde en type van begraven
De begravingen hebben plaats op één van de begraafplaatsen op het grondgebied van de gemeente.
Bovengrondse begravingen van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten worden niet toegelaten.
1. a. De begravingen van lichamen of van asurnen in een grafkuil, al dan niet met een concessie, gebeurt in
volgorde. Reservaties van grafplaatsen zijn niet toegelaten.
1. b. Er is één nabegraving mogelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, voor personen die op
het ogenblik van het overlijden een feitelijk gezin vormden of indien de overledene aangaande het samenbegraven
een schriftelijke bepaling heeft ingediend, op dezelfde rustplaats als de vooroverleden persoon en er een concessie
genomen wordt. De beslissing tot nabegraving moet kenbaar gemaakt worden bij de gemeentelijke dienst der
begraafplaatsen op het ogenblik van het eerste overlijden.
2. a. De bijzettingen van asurnen in een nis van het columbarium, al dan niet met een concessie, gebeurt in
volgorde. Reservaties van nissen zijn niet toegelaten.
2. b. Er is één bijzetting mogelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, voor personen die op het
ogenblik van het overlijden een feitelijk gezin vormden of indien de overledene aangaande het samen begraven een
schriftelijke bepaling heeft opgemaakt, op dezelfde rustplaats als de vooroverleden persoon en er een concessie
genomen wordt. De beslissing tot bijzetting moet kenbaar gemaakt worden bij de gemeentelijke dienst der
begraafplaatsen op het ogenblik van het eerste overlijden.
3. a. De begravingen van asurnen in een urnengraf, al dan niet met een concessie, gebeurt in volgorde.
Reservaties van urnengraven zijn niet toegelaten.
3. b. Er is één bijzetting mogelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, voor personen die op het
ogenblik van het overlijden een feitelijk gezin vormden of indien de overledene aangaande het samen begraven een
schriftelijke bepaling heeft opgemaakt, op dezelfde rustplaats als de vooroverleden persoon, en er een concessie
genomen wordt. De beslissing tot bijzetting moet kenbaar gemaakt worden bij de gemeentelijke dienst der
begraafplaatsen op het ogenblik van het eerste overlijden.
Artikel 21. Plaatsen reserveren
Een graf of een nis reserveren is in geen geval mogelijk
Artikel 22. Hoe
De stoffelijke overschotten worden horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil.
Artikel 23. Afmetingen graven
De afmetingen van de graven:
▪ volwassen persoon (meer dan 7 jaar): 2.00 m x 0.80 m;
▪ kind minder dan 7 jaar op het vak voorzien voor kindergraven: 1.50 m x 0.70 m;
Artikel 24. Levenloos geboren kinderen
Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens ( minder dan 26 weken zwangerschap) nog
niet hebben bereikt, worden na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders
begraven op de kinderbegraafplaats of gecremeerd.
Artikel 25. Bevoegdheden aangestelde gemeente
Uitsluitend de aangestelde der gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor :
▪ het plaatsen van de kist in het graf;
▪ het plaatsen van de urn in het urnengraf of het columbarium;
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▪
▪

het aanhechten van het volgnummer van het graf aan de grafsteen of nis van het columbarium;
het delven van het graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil.

AFDELING 5. Lijkverbranding - Columbarium - Asverstrooiing - Urnenveld
Artikel 26. Wetgeving
De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen
en lijkbezorging en de latere wijzigingen.

Artikel 27. Mogelijkheden plaatsing as en gedeelde as meegeven
§ 1.
De as van de gecremeerde stoffelijke overschotten kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de
begraafplaats:
▪ worden bijgezet in het columbarium in gesloten nissen, de nissen worden in volgorde in gebruik genomen;
worden begraven op het urnenveld, al dan niet in geconcedeerde grond op een diepte van 0.50 m onder
het maaiveld; de urnengraven worden in volgorde in gebruik genomen;
▪ worden bijbegraven op het vak van de geconcedeerde graven, bij de echtgeno(o)t(e) of van diegene met
wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten tot en met de tweede
graad, die geen crematie wensen. Er kan maximum 1 asurne bijbegraven worden per niet-gecremeerd
stoffelijk overschot.
Gewone grafkuilen, met of zonder concessie, kunnen nooit gebruikt worden voor de uitsluitende begraving van
urnen.
§2.
De as van de gecremeerde stoffelijke overschotten kan uitgestrooid worden:
▪ op het daartoe voorziene perceel van de begraafplaats door middel van een strooitoestel, 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, 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 voogd, kan de as van gecremeerde stoffelijke overschotten:
▪ worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze uitstrooiing of
begraving kan evenwel 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. De asverstrooiing of de
begraving van de as gebeurt aansluitend op de crematie.
▪ in een urne ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere
plaats dan de begraafplaats. Indien er een eind 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.
§ 3.
Onverminderd hetgeen is bepaald in §1 en §2 kan, op verzoek van de echtgenoot en/of van de bloed- of
aanverwanten tot en met de tweede graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde stoffelijk overschot aan
hen worden meegegeven.
Artikel 28. Graftekens
Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft éénieder het recht op het
graf van zijn verwant of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de
concessiehouder.
Artikel 29. Waar aandenken
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Zowel op de strooiweide als aan het columbarium, wordt een gemeenschappelijke plaats voorzien voor het
aanbrengen van gedenkenisvoorwerpen.
Artikel 30. Wat bij niet-hernieuwing
Bij niet-hernieuwing van een concessie wordt de as uitgestrooid op de strooiweide en de urne en gedenkplaat 3
maanden ter beschikking gehouden van de familie of ambtshalve verwijderd. Het bijwonen hiervan door de
nabestaanden is niet toegelaten.
Artikel 31. Modaliteiten columbarium en urnengraven
De urne die de as van de verbrande stoffelijke overschotten bevat, kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten
nis van het columbarium of in een urnengraf op het urnenveld. De urne mag de afmetingen zoals bepaald in Artikel
43 niet overschrijden.
Nadat de asurne in de nis of urnengraf is geplaatst, worden deze laatste door de gemeentelijke technische dienst
afgesloten door middel van een afdekplaat of -steen.
Op de afdekplaat of -steen wordt door het gemeentebestuur een naamplaatje bevestigd.
Het is de familie toegestaan dit naamplaatje te verwijderen om:
1) ofwel: zelf een naamplaatje te leveren dat voldoet aan de volgende voorschriften:
▪ vermeldingen: naam, voornaam, initialen van de volgende voornamen
▪ materiaal:
mat gepolierde zwarte graniet of messing
▪ afmetingen: hoogte 10 cm - lengte 20 cm - dikte max. 1 cm
2) ofwel: de afdekplaat te laten graveren of te laten zetten met messing of bronzen letters met vermelding
van naam, voornaam en initialen van de volgende voornamen, geboorte- en sterftejaar van de overledene.
De afdekplaat of -steen die voorzien is op de nis of het urnengraf mag niet vervangen worden door een andere
afdekplaat tenzij het gaat om een afdekplaat of -steen uit duurzaam materiaal met exact dezelfde afmetingen als de
oorspronkelijke afdekplaat of -steen en die voldoet aan de hierboven gestelde voorschriften in verband met de
naamplaatjes en de gravures.
Het is toegestaan een foto en/of vaasje aan te brengen op de afdekplaat van een nis.
Op de urnengraven mag een foto, vaasje en andere versieringsvoorwerpen worden aangebracht.
Deze voorwerpen mogen een hoogte van 25 cm niet overschrijden. Ze mogen eveneens niet over de afdeksteen
uitsteken. De ruimte tussen de haag en de kop van de afdeksteen is voorzien voor het plaatsen van bloemen,
kransen, en dergelijke. Aan de voorkant van het urnengraf kunnen ook bloemen geplaatst worden, doch de ruimte
die hiervoor in beslag wordt genomen mag maximaal 20 cm diep zijn en mag niet breder zijn dan de breedte van het
urnengraf. De ruimte langs de zijkanten van het urnengraf dient vrij te blijven.
AFDELING 6. Terug in gebruik name van graven, nissen en urnengraven
Artikel 32. In gebruik name van niet geconcedeerde graven en nissen
De graven waarin een gewone begraving plaats had van een stoffelijk overschot kunnen terug in gebruik genomen
worden na een minimum rusttijd van 10 jaar te rekenen vanaf de laatste begraving.
De gewone nismuren of urnengraven kunnen terug in gebruik genomen worden na een minimum rusttijd van 10
jaar, te rekenen vanaf de laatste bijzetting in de betrokken nismuur of het betrokken urnengraf.
Artikel 33. Rustplaats overblijfselen na terug in gebruik name
Bij terug ingebruikname van graven zullen de overblijfselen die zouden opgehaald worden, met de nodige eerbied
verzameld worden om in een gemeenschappelijk graf te worden bijgezet.
Bij terug ingebruikname van de nismuur of het urnengraf zal de as van de betreffende nissen uitgestrooid worden op
de asverstrooiingsweide.
Het bijwonen hiervan door de nabestaanden is niet toegelaten.
Artikel 34. Modaliteiten bij hernieuwing
De hernieuwing van de graven, nissen of urnengraven worden minstens een jaar op voorhand aangekondigd door
aanplakking aan de ingang van het kerkhof en op het betrokken perceel, nis of urnengraf.
Artikel 35. Graftekens bij hernieuwing
De graftekens die zich bevinden op de te hernieuwen graven, nissen of urnengraven zullen door de nabestaanden
moeten verwijderd worden binnen de door het gemeentebestuur vastgestelde termijn. Na deze termijn worden de
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gronden of nissen in gebruik genomen en zullen de graftekens van ambtswege verwijderd en vernietigd worden. Ze
worden eigendom van de gemeente.
AFDELING 7. Ontgravingen
Artikel 36. Toelating
Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, is een ontgraving of verplaatsing van een
asurne uitsluitend mogelijk met schriftelijke toelating van de burgemeester. Hiervan wordt een proces-verbaal
opgemaakt.
Alle kosten van de niet-verplichte ontgravingen zijn ten laste van de aanvragers.
Artikel 37. Wanneer
Het ontgraven van stoffelijke overschotten of urnen, of het verplaatsen van urnen is slechts toegelaten:
▪ op bevel van de gerechtelijke overheid;
▪ om een stoffelijk overschot of urne van een gewoon graf of gewone nismuur over te brengen naar
vergunde grond of een vergunde nismuur voor concessies of naar een andere gemeente;
▪ om een ernstige reden; de beoordeling hiervan behoort tot de bevoegdheid van de burgemeester.
Artikel 38. Duurtijd
Het is niet toegelaten een stoffelijk overschot te ontgraven of een urne te verplaatsen om het een graf of nis te
geven van kortere duur dan degene die oorspronkelijk werd bepaald.
Artikel 39. Modaliteiten aanvraag
De aanvraag tot ontgraving dient door de bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad of door personen die
op het ogenblik van het overlijden een feitelijk gezin vormden met de overledene schriftelijk te worden gericht aan
de burgemeester. Onverminderd het recht van de burgemeester in de toelating bijzondere voorwaarden op te
leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd:
▪ dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden, worden in overleg met de dienst begraafplaatsen en de
politie vastgesteld;
▪ het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen
bemoeilijken of beletten, moeten verwijderd worden door de aanvrager en op diens kosten vooraleer tot
ontgraving wordt overgegaan;
▪ behoudens een gerechtelijk ontgraving geschiedt het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit
het graf en het vullen van de kuil door de zorgen van een private onderneming en dit onder toezicht van de
politie.
Artikel 40. Modaliteiten ontgraving
Behalve bij gerechtelijk bevel worden op zaterdagen, zon- en feestdagen geen ontgravingen verricht.
Het lichten van de kist of urne uit het graf dient voltooid te zijn voor 10 uur ‘s morgens in tegenwoordigheid van een
gemachtigde, door de burgemeester aangesteld, die er verslag van zal op maken.
De burgemeester of zijn gemachtigde kunnen vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij zulks nodig achten en
elke andere maatregel nemen die van aard is de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen, zulks
op kosten van de aanvrager.
Alle maatregelen voorgeschreven door de Gezondheidsdienst dienen in acht genomen te worden.
Het is de nabestaanden niet toegestaan aanwezig te zijn op het kerkhof tijdens het lichten van de kist of urne uit het
graf. De overbrenging van het stoffelijk overschot of van de urne naar het nieuwe graf mag echter wel bijgewoond
worden door de nabestaanden.
Tijdens de ontgraving moet het kerkhof gesloten blijven.
Artikel 41. Verhuis naar ander kerkhof of gemeente
Indien het op te graven stoffelijk overschot naar een ander kerkhof 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.
AFDELING 8. Gedenktekens, bouw-, beplantingswerken en onderhoud der graven
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Artikel 42. Recht tot plaatsen grafteken
Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht op het
graf van zijn verwant of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de
concessiehouder.
Artikel 43. Vorm en afmetingen
Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, hun afmetingen, hun
opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust van het kerkhof kunnen verstoren.
§ 1 . Op de rijen die nog in gebruik zijn op het ogenblik van goedkeuring van onderhavig reglement gelden
de volgende regels:
De grafstenen, gedenktekens en aanplantingen mogen volgende afmetingen niet overschrijden :

A) Grafstenen en gedenktekens:
gewone graven:
lengte bodemplaat
breedte bodemplaat en kopsteen
hoogte kopsteen
hoogte dekplaat inclusief borduren

: 1.80 m
: 0.80 m
: 1.05 m
: 0.30 m

twee naast elkaar liggende concessies:
lengte bodemplaat
breedte bodemplaat en kopsteen
hoogte kopsteen
hoogte dekplaat inclusief borduren

: 1.80 m
: 1.60 m
: 1.05 m
: 0.30 m

kindergraven:
lengte bodemplaat
breedte bodemplaat en kopsteen
hoogte kopsteen
hoogte dekplaat inclusief borduren

: 1.50 m
: 0.70 m
: 0.80 m
: 0.30 m

sierurnen voor het columbarium of urnenveld:
hoogte
: 0.30 m
diameter
: 0.20 m
Omwille van technische bepalingen is het verboden om de as van de overledene aan te bieden in een ander
omhulsel dan een asurne; er zal dan geen toelating tot begraving gegeven worden.
urnengraven (hier gelden de exacte afmetingen van de afdeksteen):
lengte
: 0.55 m
hoogte
: 0.15 m aflopend naar 0.10 m
breedte
: 0.35 m

B) Aanplantingen:
Indien de nabestaanden aanplantingen verkiezen in plaats van een bodemplaat dan mogen deze beplantingen een
hoogte van 50 cm niet overschrijden. Deze mogelijkheid is niet van toepassing op urnengraven.
§ 2. Op alle nieuw in gebruik te nemen rijen op alle begraafplaatsen gelden volgende regels :
A) Grafstenen en gedenktekens voor begravingen met en zonder concessie :
gewone graven:
De grafstenen, gedenktekens en aanplantingen mogen volgende maximum afmetingen niet overschrijden :
de opstaande rug

: 0.80 m breed, 1.00 m hoog, 0.13 m dik
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de grondplaat

: 0.80 m breed, 0.13 m dik, de lengte van de grondplaat en de dikte van de opstaande rug
samen mag maximum 0.60 m lang zijn

De uitvoering gebeurt als volgt:
- De opstaande rug wordt verankerd in de aanwezige fundering, welke bestaat uit een betonsleuf.
- Het gedenkteken dient in duurzaam materiaal uitgevoerd te zijn.
- Het gedenkteken wordt geplaatst geheel in de daartoe voorziene strook van 0.80 m voor het graf.
urnengraven, met en zonder concessie :
De grafstenen, gedenktekens en aanplantingen hebben volgende exacte afmetingen :
lengte
hoogte
breedte

: 0.55 m
: 0.15 m aflopend naar 0.10 m
: 0.35 m

sierurnen voor het columbarium of urnenveld:
Volgende maximum afmetingen mogen niet overschreden worden :
hoogte
: 0.30 m
diameter
: 0.20 m
Omwille van technische bepalingen is het verboden om de as van de overledene aan te bieden in een ander
omhulsel dan een asurne; er zal dan geen toelating tot begraving gegeven worden.

B) Aanplantingen:
Indien de nabestaanden aanplantingen verkiezen in plaats van een bodemplaat dan mogen deze beplantingen een
hoogte van 50 cm niet overschrijden. Er mag enkel gebruik gemaakt worden van éénjarigen of vaste planten.
Potplanten, bloemen en vazen mogen eveneens in deze strook geplaatst worden.
Deze mogelijkheid is niet van toepassing op urnengraven.
De gemeente behoudt zich het recht voor om beplantingen die verwaarloosd worden of die de hoogte van 0.50 m
overschrijden te verwijderen zonder voorafgaandelijke verwittiging.

C) Aansprakelijkheid :
Voor eventuele beschadigingen aan de graftekens en/of aangebrachte bloempotten en vazen, als gevolg van het
normaal onderhoud van de begraafplaats door de gemeentelijke diensten en die het gevolg is van het niet-naleven
van voormelde omschrijvingen, is het gemeentebestuur niet verantwoordelijk.
Artikel 44. Modaliteiten plaatsing
De plaatsing, de wegneming of de verbouwing van graftekens en van aanplantingen worden uitgevoerd onder
toezicht van de dienst der begraafplaatsen en steeds met hun schriftelijke toestemming. Deze toelating wordt enkel
verleend aan de eigenaars of hun lasthebbers. Deze toelating zal vooraf aan de toezichthouder van de technische
dienst gegeven worden om tot rechtvaardiging te dienen. De toelating wordt geweigerd indien de graftekens niet
voldoen aan de omschrijvingen zoals bepaald in Artikel 43. De gemeentelijke dienst der begraafplaatsen duidt
eveneens de juiste inplantingsplaats aan van de graftekens.
Artikel 45. Veiligheid en onderhoud
De gedenktekens zullen zodanig opgericht en onderhouden worden, dat zij de veiligheid van doorgang niet
belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven.
Artikel 46. Vereisten bij plaatsing
Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaatsen achtergelaten worden. De materialen
worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoefte.
Iedere plaatsing van een grafteken (grafsteen, urnensteen, afdekplaat voor het columbarium, aanplantingen)
gebeurt onder het toezicht van de gemeentelijke technische dienst.
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Alvorens op de begraafplaats te worden toegelaten voor de plaatsing van graftekens moeten:
▪ de eigenaars of hun lasthebbers vooraf een toelating verkregen hebben bij het gemeentebestuur en
kunnen voorleggen bij de plaatsing;
▪ de eigenaars of hun lasthebbers een afspraak maken met de gemeentelijke technische dienst voor het
geven van richtlijnen in verband met de plaatsing en het nameten van de grafsteen;
▪ de voor de graftekens bestemde materialen 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 kosten van de overtreder.
Artikel 47. Tijdstip plaatsing
§1.
Volgende werken zijn verboden op de begraafplaatsen op zondagen, wettelijke feestdagen en van de voorlaatste
werkdag van oktober tot en met 2 november:
▪ elk bouw-, beplantings-, aanaardingswerk;
▪ elke plaatsing of herstelling van graftekens;
▪ om het even welk grafteken of bijhorigheid op een graf te plaatsen of ervan te verwijderen;
▪ enigerlei beitel- of schilderwerk uit te voeren, stenen te reinigen;
▪ voertuigen, emmers of andere reinigingsgereedschappen op de begraafplaatsen te brengen.
Dit verbod omvat niet het aanbrengen van bloemen en kransen, bloempotten en medaillons.
§2.
Afval, plantenresten, papieren, … dienen in de daarvoor aangebrachte afvalbakken geworpen.
§3.
De aangevoerde grafstenen of -tekens, die drie werkdagen voor Allerheiligen bij de sluiting van de begraafplaatsen
niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags nadien, voor 10 uur ‘s
morgens, verwijderd zijn. Zo niet zullen de grafsteen of -tekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van de
overtreders en zonder enig verhaal door de gemeentelijke technische dienst zelf opgeruimd worden.
Artikel 48. Afdekking graven
De graven mogen niet worden afgedekt met materialen die door hun aard of wijze van aanbrengen gemakkelijk op
de wegenis of de naburige graven kunnen verschuiven (grint, kiezel, steenslag, e.d.) of het onderhoud bemoeilijken.
Het plaatsen van kronen, bloemen, planten en dergelijke op de graven en de urnengraven moet met de nodige zorg
gebeuren zodat ze geen hinder veroorzaken op de wegenis en de naburige graven of urnengraven.
Artikel 49. Kronen
Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn.
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit breekbaar glas.
Artikel 50. Afsluitingen, kniel-, zit- en bidbanken
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden.
Kniel-, zit- en bidbanken zijn niet toegelaten.
Artikel 51. Bloemen en planten
De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden worden. Zijn ze
afgestorven, dan moeten ze verwijderd worden.
Bij gebreke hiervan zal de opruiming en het verwijderen van de potten gebeuren door de gemeentelijke technische
dienst.
Artikel 52. Scheefstaande en omgevallen grafstenen
De scheefstaande en omgevallen grafstenen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor Allerheiligen
door toedoen van de overlevende familieleden teruggezet of verwijderd worden.
Artikel 53. Onderhoud graven
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De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud der graven. Wanneer een graf doorlopend
onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt 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 belanghebbenden. Daarenboven kan het College van Burgemeester en Schepenen een einde
stellen aan het recht op concessie.
Artikel 54. Driekleurige plaat ere-graf
Aan de graven van de personen die gemachtigd zijn om op de ereperken te worden begraven, maar die in een
kelder of in een tijdelijke concessie begraven zijn, wordt door het gemeentebestuur, wanneer de belanghebbenden
erom verzoeken, een driekleurige plaat bevestigd.
Artikel 55. Verantwoordelijkheid belanghebbende en gemeente
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de begraafplaatsen.
Zij kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of voor de schade door particulieren toegebracht aan
de graven of de erop aangebrachte gedenktekens, beplantingen, enz.
AFDELING 9. Politie
Artikel 56. Openingstijden
De begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, behoudens afwijking
door de burgemeester vastgesteld.
Artikel 57. Verbodsbepalingen
Het is verboden:
▪ zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de openingsuren;
▪ de grasperken en de beplantingen der graven en aanhorigheden te betreden of deze grasperken en
beplantingen op welke wijze ook te beschadigen;
▪ de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen;
▪ binnen de omheining van de begraafplaatsen en op de aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen, tenzij
op de daartoe aangewezen plaatsen;
▪ op de begraafplaatsen of aanhorigheden zich te gedragen op een wijze die niet overeenstemt met de ernst
en de stilte van de plaats en de eerbied verschuldigd aan de doden;
▪ met voertuigen de begraafplaatsen binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen daartoe toelating
verleend wordt;
▪ vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten of andere
mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakings-ondernemingen met waak-,
speur- en verdedigingshonden;
▪ graftekens te plaatsen zonder voorafgaandelijke toestemming van de gemeentelijke dienst der
begraafplaatsen en zonder toezicht van de gemeentelijke technische dienst;
▪ aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij het decreet van 16
januari 2004 of bij deze politieverordening;
▪ goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.
Artikel 58. Maatregelen bij overtredingen
De personen die een verbod, voorzien door ‘Artikel 57’overtreden, zullen door de aangestelde van de gemeente
buiten de begraafplaatsen worden gezet, onverminderd de gerechtelijke vervolgingen.
AFDELING 10. Strafbepalingen
Artikel 59. Strafwetboek
Onverminderd de toepassing van artikel 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek, worden de inbreuken op de
bepalingen van deze verordening gestraft met de straffen bepaald in artikel 315, tweede alinea, van bedoeld
wetboek.

Artikel 60. Gemeentelijke administratieve sanctie
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Iedereen die in overtreding is met onderhavig reglement wordt beboet met een gemeentelijke administratieve
sanctie.

AFDELING 11. Slotbepalingen
Artikel 61.
Het gemeentereglement op de begraafplaatsen en de graven goedgekeurd bij raadsbesluit van 20 juni 2011 wordt
opgeheven.
Artikel 62.
Dit reglement zal van toepassing zijn vanaf 1 april 2015.
Artikel 63.
Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de nieuwe
gemeentewet.
Artikel 64.
Afschrift van onderhavige politieverordening zal overgemaakt worden aan de Bestendige Deputatie van de provincie
Limburg, alsmede aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt en aan het Vredegerecht te
Hasselt, 2de kantoor.
Artikel 65.
De conform de vroegere reglementen verleende concessies blijven overeenkomstig de vroegere reglementen
verleend.
Artikel 2.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving
en uitvoering wordt overgemaakt aan:
de Provinciegouverneur,
de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt,
het Vredegerecht te Hasselt, 2de kantoor,
de Federale Politie - Zone West-Limburg,
de dienst Burgerzaken van de stad,
de Technische Dienst – Planning,
de Technische Dienst – Uitvoering,
de Dienst Financiën.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:
De Secretaris,
W.g. Creten N.

De Voorzitter,
W.g. Spooren H.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 10 maart 2015.
In opdracht:

De Secretaris,

De Voorzitter,
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