Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:

16 december 2019
Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt,
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde Stragier, voorzitter bijzonder comité
voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker,
Carla Cardinael, Ward Dierickx, Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien
Deklerck, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, raadsleden;
Jef Huyghe, algemeen directeur.
Marc Lewyllie, burgemeester; Ivo Fonteyne, raadslid.

Openbare zitting. 20. Mens – Goedkeuring politiereglement en huishoudelijk reglement op de
begraafplaatsen en lijkbezorging
De gemeenteraad
Gelet op art. 41 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 van 10/03/2006 betreffende de toepassing van het decreet van
16/01/2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14/05/2004 tot organisatie, inrichting en beheer van de
begraafplaatsen en crematoria;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 12 september 2001 waarin wordt bepaald dat er geen
nieuwe grafconcessies meer toegelaten worden op de oude begraafplaatsen van Kemmel, Nieuwkerke en
Westouter;
Gelet op de principiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van het
retributiereglement op de begraafplaatsen van 13 november 2019;
Overwegend dat het aangewezen is om alle bepalingen betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen in
één reglement op te nemen;
Overwegend dat de gemeenten moeten waken over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de
rust op de gemeentelijke begraafplaatsen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Besluit: – met algemene stemmen –

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Delegatie
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te verlenen conform de
modaliteiten van het huishoudelijk reglement en de vastgestelde tarieven, voorzien in het
retributiereglement.
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Het college van burgemeester en schepenen wordt eveneens gemachtigd om de concessies te beëindigen
bij toepassing van een procedure van verwaarlozing en naar aanleiding van een aanvraag tot voortijdige
beëindiging van een concessie.
Artikel 2. Begripsomschrijving
Het decreet: decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004.
Uitvoeringsbesluit: besluiten die volgen op het decreet.
Begraafplaats:
• De Klijte: langs de Westerse Klijtestraat;
• Dranouter: rondom de kerk;
• Kemmel: rondom de kerk en langs de Nieuwstraat;
• Loker: rondom de kerk;
• Nieuwkerke: rondom de kerk en langs de Bassevillestraat;
• Westouter: rondom de kerk en langs de Blauwepoortstraat;
• Wijtschate: langs de Hospicestraat;
• Wulvergem: rondom de kerk.
Concessie: de door de gemeentelijke overheid eenzijdig verstrekte toestemming om de, onder de
voorwaarden van het reglement, gebruiksrechten te doen gelden betreffende begraving op één van de
gemeentelijke begraafplaatsen.
Concessiehouder: de natuurlijke persoon of personen aan wie de gemeentelijke overheid een
grafconcessie toekent.
Geconcedeerd perceel: perceel waarvoor een concessie werd aangekocht.
Niet-geconcedeerd perceel: perceel waarvoor geen concessie werd aangekocht. Een niet-geconcedeerd
perceel is slechts voor één persoon en voor een periode van 10 jaar.
Graf: laatste rustplaats voor een stoffelijk overschot of as.
Gedenkteken: het grafteken of afdekplaat dat op het perceel (geconcedeerd of niet-geconcedeerd) wordt
geplaatst.
Begraving: het begraven en bijzetten van stoffelijke overschotten en asurnen, het plaatsen en bijzetten
van asurnen en de verstrooiing van as op een strooiweide.
Urnenveld: verzamelnaam voor de voorziene plaatsen op de gemeentelijke begraafplaatsen voor het
plaatsen en bijzetten van asurnen in volle grond en asurnen in urnenkelders.
College: het college van burgemeester en schepenen.
Ontruiming: het wegnemen van de graftekens en de stoffelijke resten.
Artikel 3. Begraafplaatsen met een uitdovend karakter
De begraafplaats rond de kerk van Kemmel, de begraafplaats rond de kerk van Nieuwkerke en de
begraafplaats rond de kerk van Westouter hebben een uitdovend karakter.
Dit betekent dat voor deze begraafplaatsen geen nieuwe concessies worden verleend. De bestaande
concessies van deze begraafplaatsen kunnen, mits ze aan de voorwaarden voldoen, wel hernieuwd
worden.
Begravingen op deze begraafplaatsen worden enkel nog toegestaan voor de gerechtigden die vermeld
staan op de bestaande concessies. Het bijplaatsen van boventallige urnen op deze begraafplaatsen wordt
niet toegestaan.
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Artikel 4. Bestemming van de begraafplaatsen
De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven of bijzetten van stoffelijke overschotten en asurnen,
het plaatsen en bijzetten van asurnen in het columbarium of urnenkelders en het verstrooien van as.
De begraafplaatsen zijn bestemd voor de lijkbezorging van:
• personen die op het grondgebied van de gemeente Heuvelland overleden zijn of er dood zijn
aangetroffen;
• personen die buiten het grondgebied van de gemeente Heuvelland overleden zijn of daar werden
aangetroffen, maar die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingen- en wachtregister
van Heuvelland;
• personen die in de gemeente Heuvelland hun verblijfplaats hebben en van die inschrijving zijn
vrijgesteld bij wet of bij internationale overeenkomst;
• personen die begunstigd zijn van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of plaatsing in een
geconcedeerde nis of urnenkelder op de gemeentelijke begraafplaatsen;
• Foetussen.
Aan personen die nog nooit gedomicilieerd waren in de gemeente Heuvelland, kan een concessie worden
toegestaan in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in het retributiereglement.
Aan personen die nog nooit gedomicilieerd waren in de gemeente Heuvelland, wordt een retributie
aangerekend voor een begraving op een niet-geconcedeerd perceel of asverstrooiing.

HOOFDSTUK 2. ORDEMAATREGELEN EN ONDERHOUD
Artikel 5
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn iedere dag voor het publiek toegankelijk behoudens bij
opgravingen of bij afwijkingen vastgesteld door de burgemeester:
• van april tot september: van 8 uur tot 19 uur;
• van oktober tot maart: van 9 uur tot 17 uur.
Artikel 6
Het is verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of manifestatie op touw te zetten die
de welvoeglijkheid en de sereniteit van de plaats, de orde en de eerbied voor de doden op de
begraafplaatsen stoort of kan storen.
Het is eveneens verboden te leuren, voorwerpen uit te stallen of te verkopen, diensten aan te bieden,
enige vorm van reclame of aanplakking te doen en gelijk welke opschriften, borden of andere
aankondigingstekens aan te brengen, behoudens de gevallen bij de wettelijke bepalingen op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging voorzien of, binnen zijn bevoegdheid, door de burgemeester
toegelaten.
Artikel 7
Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking op de begraafplaatsen.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstallen op de begraafplaatsen of
beschadigingen welke op de begraafplaatsen gepleegd worden.
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Artikel 8
De toegang tot de begraafplaatsen is voor honden, fietsen en alle rijtuigen, al dan niet gemotoriseerd,
steeds verboden. Dit is echter niet van toepassing op rolstoelen, scootmobiels, de vervoermiddelen van
het dienstpersoneel, de lijkwagen en voertuigen om werkzaamheden te verrichten op de begraafplaatsen
en dit voor zover de staat van de wegen en andere omstandigheden zich daartoe lenen. De bestuurders
moeten zich houden aan de richtlijnen van het bevoegd personeel.
Artikel 9
Het is verboden:
• de gebouwen, de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te
betreden of op welke wijze ook te beschadigen;
• de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen te beschadigen;
• afval neer te leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen;
• vaste planten rond het graf te plaatsen;
• putten te maken rond het graf;
• bloempotten te plaatsen rond het graf, met uitzondering van de periode rond Allerheiligen en
Allerzielen mits het gebruik van de daarvoor door de gemeente voorziene bloempothouders;
• bloemenkransen en sierstukken neer te leggen of te plaatsen zodat zij de aanpalende gedenktekens
raken;
• opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden
verschuldigde eerbied verstoren.
Kronen uit natuurlijke bloemen moeten worden weggenomen zodra zij niet meer fris zijn.
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet in omhulsels worden geplaatst of geheel of gedeeltelijk uit
breekbaar glas worden vervaardigd.
De bloemen en planten op de graven moeten steeds worden onderhouden. Ze moeten altijd zo worden
geschikt dat ze de doorgang niet belemmeren. Bloemen, struiken en seizoenplanten van meer dan één
meter hoog zijn verboden. Wanneer bloemen, planten of struiken zijn afgestorven, moeten ze worden
verwijderd. Bij gebreke hiervan zullen de opruiming en het verwijderen van de potten gebeuren door het
gemeentebestuur op kosten van de overtreder.
Artikel 10
Verwelkte bloemen, kransen of bloemstukken op en rond het graf worden op regelmatige basis door de
gemeentediensten verwijderd. Alles wat de gemeentediensten verwijderen, wordt eigendom van het
gemeentebestuur die beslist over de bestemming ervan.
Chrysanten n.a.v. Allerheiligen en Allerzielen, die op en rond de graven worden geplaatst, worden vanaf
1 december door de gemeentediensten weggenomen.
Artikel 11
Het onderhoud van de graven op de gemeentelijke begraafplaatsen rust op de belanghebbenden.
Artikel 12
Verwaarlozing:
• de burgemeester stelt de verwaarlozing van een graf vast in een akte;
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verwaarlozing staat vast als het graf doorlopend vervuild, door planten overwoekerd, vervallen,
ingestort of bouwvallig is;
verwaarloosde graftekens moeten onverwijld worden weggehaald of hersteld;
bij dreigend gevaar voor instorting kan het grafteken onmiddellijk gedeeltelijk of geheel worden
weggenomen zonder de belanghebbende(n) vooraf te verwittigen;
de akte blijft een jaar lang bij het graf geplaatst en wordt aan de ingang van de begraafplaats
bekendgemaakt;
na het verstrijken van de termijn en bij niet-herstelling wordt op bevel van de burgemeester van
ambtswege overgegaan tot afbraak of het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke
gebleven familie. Het college kan een einde maken aan het recht op de concessie.

Artikel 13
Enkel de gemachtigde of aannemer aangesteld door de burgemeester is bevoegd voor:
• het aanhechten van een volgnummer aan het graf, de kist of de urne;
• het uitstrooien van de as;
• het plaatsen van de kist of urne in de kuil, de grafkelder, urnenveld of het columbarium;
• het delven van een graf voor begrafenissen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil;
• het openen en sluiten van bestaande grafkelders;
• het openen en afsluiten van de nis in een columbarium en het plaatsen van de urne.

HOOFDSTUK 3. LIJKBEZORGING
Artikel 14. Aangifte van overlijden
Wanneer een persoon overlijdt of dood wordt aangetroffen op het grondgebied van de gemeente moet
het overlijden onmiddellijk worden aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Diegene die voor de lijkbezorging instaat, regelt met de gemeente de formaliteiten betreffende de
begrafenis. Bij ontstentenis daarvan doet de gemeente het nodige op kosten van de nalatenschap. Dit
houdt in: minimumtermijn van bewaring van de stoffelijke overschotten bij een begrafenisondernemer,
standaard lijkkist en begraving zonder ceremonie op een niet-geconcedeerd perceel op één van de
gemeentelijke begraafplaatsen.
Artikel 15. Tijden van begraven en asbezorging
Begravingen, bijzettingen, verstrooiingen en bezorgingen van de as vinden plaats van maandag tot en
met zaterdag.
• Het tijdstip van aankomst van de overledene op de begraafplaats is vastgesteld als volgt:
o op weekdagen: tussen 9.00 uur en 17.00 uur;
o op zaterdagen: tussen 9.00 uur en 16.00 uur.
• Er kunnen geen begrafenissen plaatsvinden op feest- en sluitingsdagen zoals:
1 januari – 2 januari – paasmaandag – 1 mei – Hemelvaartdag – pinkstermaandag – 11 juli –
21 juli – 15 augustus – 1 november – 2 november – 11 november – 25 december – 26 december.
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Artikel 16. Volgorde van begraven
De stoffelijke overschotten of urnen worden begraven, geplaatst, bijgezet of uitgestrooid op een door de
bevoegde ambtenaar aangewezen bestemming. Deze bestemming is terug te vinden op een plan.
Artikel 17. Bezorging stoffelijke overschotten
Voor het bezorgen van de stoffelijke overschotten op de begraafplaatsen moeten de verantwoordelijke
diensten ten minste twee werkdagen vooraf verwittigd worden. Deze verplichting rust bij de naaste
verwanten of de gemachtigde.
De lijkwagen rijdt de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste begroeting
aan de overledene kan brengen.

HOOFDSTUK 4. CONCESSIES
Artikel 18. Algemene bepalingen concessies
• Er worden alleen concessies verleend voor:
o de begravingen, plaatsingen en bijzettingen van een stoffelijk overschot of asurne in een
grondgraf (volle grond);
o de begravingen en bijzettingen van een stoffelijk overschot of asurne in een grafkelder;
o de plaatsing of bijzettingen van een asurne in een urnenveld in volle grond;
o de plaatsing of bijzettingen van een asurne in een urnenveld in een urnenkelder;
o de plaatsing of bijzettingen van een asurne in een columbariumnis.
• De concessies worden verleend voor de duur van 30 jaar.
• De bestaande eeuwigdurende concessies zijn sinds de wet van 20 juli 1971 omgezet in concessies van
50 jaar.
• De termijn van de concessie start op datum van de ondertekende aanvraag van de concessie.
• Het college staat de concessies toe onder de voorwaarden vermeld in huidig reglement en onder de
tarieven vermeld in het retributiereglement.
• De concessievergunning vermeldt de identiteit van de aanvrager en het aantal begunstigden.
• In de eerste aanvraag wordt bepaald wie in deze concessie mag begraven worden.
• Eenzelfde concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn/haar echtgeno(o)t(e), zijn bloed- of
aanverwanten, voor de leden van een of meer religieuze gemeenschappen, evenals voor allen
daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe hun wil bij de gemeentelijke overheid
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.
• Bij geschillen over wie in een concessie begraven mag worden, komt het aan de meest gerede partij
toe om de zaak ter beoordeling aan de rechtbank van eerste aanleg voor te leggen, of in geval van
hoogdringendheid, aan de voorzitter van de rechtbank die zitting houdt in kort geding.
• Door het verlenen van een grafconcessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond niet. Het
verleent slechts een recht van genot en gebruik met een speciale nominale bestemming (geen
verhuring noch verkoop). Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming gegeven worden
dan die voor welke ze werd verleend. De concessies zijn onoverdraagbaar.
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Artikel 19. Terugnemen concessie
• Een concessie kan vroegtijdig beëindigd worden op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of van
de rechtverkrijgenden. Dit kan wanneer de concessie ongebruikt is gebleven of wanneer het dat
wordt als gevolg van de overbrenging van de stoffelijke overschotten of asurnen. De concessie wordt
beëindigd zonder dat de aanvrager aanspraak kan maken op enige vergoeding.
• In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding en
heeft hij slechts recht:
o wat betreft de grond- of kelderconcessies: op het kosteloos verkrijgen van een perceel van
dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats;
o wat betreft de concessies voor bijzetting in een columbarium: op een nis in een ander
columbarium.
Het recht op het kosteloos verkrijgen van hetzij een perceel van dezelfde oppervlakte op de nieuwe
begraafplaats, hetzij een nis in een ander columbarium, is afhankelijk van het indienen van een
aanvraag door om het even welke belanghebbende.
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel wegens openbaar belang of
dienstnoodwendigheden staat de gemeente in voor de kosten van het opgraven van de stoffelijke
overschotten, het vervoer en het opnieuw ter aarde bestellen. De kosten voor het opnieuw vestigen
van de grafkelders en de gedenktekens vallen ten laste van de concessiehouder of zijn
rechtopvolgers.
Artikel 20. Hernieuwen concessie
• Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan een aanvraag tot hernieuwing doen.
• De hernieuwing wordt enkel toegestaan op schriftelijke aanvraag, een hernieuwing kan dus nooit
stilzwijgend worden verleend.
• De hernieuwingen kunnen geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag het
graf verwaarloosd is. Onderhoudsverzuim door verwaarlozing staat vast als het graf doorlopend
onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
• Hernieuwing zonder bijzetting
Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de burgemeester een akte op waarbij
eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing moet gedaan worden als men de concessie
wil hernieuwen. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang bij het graf geplaatst en er wordt aan
de ingang van de begraafplaats een lijst uitgehangen. Hernieuwing van de concessie kan enkel
wanneer deze tijdig, d.w.z. vóór het verstrijken ervan, wordt aangevraagd.
• Hernieuwing met bijzetting
Naar aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de concessie kan, op uitdrukkelijke aanvraag, de
concessie voor een nieuwe periode worden hernieuwd. De hernieuwing dient expliciet schriftelijk te
worden gevraagd. Het verschuldigde bedrag voor de hernieuwing wordt berekend op basis van de
nog resterende jaren van de bestaande concessie.
Indien er van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt en indien de laatste begraving in de
concessie zich minder dan tien jaar voor het verstrijken van de concessie voordoet, dan moet het graf
gedurende een termijn van tien jaar behouden blijven, dit naar analogie met de termijn van tien jaar
die bepaald is voor de graven zonder concessie.
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Als er geen aanvraag tot hernieuwing ingediend werd voor het vervallen van de concessie, dan
vervalt de concessie. Een aanvraag tot hernieuwing van de concessie kan niet meer ingediend
worden na het verstrijken van de termijn van de oorspronkelijke concessie of de hernieuwingen
ervan. Tevens is er geen enkele nieuwe begrafenis toegestaan na het verstrijken van de termijn van
de concessie.
De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college onder de voorwaarden die
vastgesteld zijn in het gemeentelijk reglement en het retributiereglement die gelden op het ogenblik
van de aanvraag tot hernieuwing.

Artikel 21. Verbintenis door de aanvrager van de concessie
• De prijs van de concessie, zoals vastgesteld in het retributiereglement, moet binnen de maand na het
verlenen van de vergunning, volledig aan het gemeentebestuur betaald zijn.
• Bij de aankoop van de concessie worden onderstaande zaken, indien van toepassing, samen met de
aankoop van de concessie aangerekend aan de aanvrager:
o grafkelder;
o urnenkelder;
o columbariumnis;
o uniform gedenkteken op de urnenvelden (geconcedeerd en niet-geconcedeerd) op:
▪ het nieuw gedeelte van de begraafplaats in Wulvergem;
▪ het uitgebreide gedeelte van de begraafplaats in de Nieuwstraat in Kemmel;
o uniforme gedenkplaat op de columbariumnis (geconcedeerd en niet-geconcedeerd) van:
▪ nieuw columbarium op de begraafplaats in Wulvergem;
▪ nieuw columbarium op de begraafplaats in de Bassevillestraat in Nieuwkerke;
▪ nieuw columbarium op de begraafplaats in de Nieuwstraat in Kemmel.

HOOFDSTUK 5. GRAFKEUZE EN GEDENKTEKENS
Artikel 22. Algemene bepalingen
• De minimale afstand tussen een graf en de perceelgrens van de begraafplaats bedraagt één meter.
• Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder
het recht om op het graf van zijn verwante of vriend een gedenkteken te laten plaatsen zonder
afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder.
• Elk voornemen tot plaatsing, wijziging, herstelling of verwijdering van grafkelders, gedenktekens of
blijvende aanplantingen moet minstens 10 dagen vooraf aan de gemeente bekend worden gemaakt.
• De plaatsing, wijziging, herstelling of verwijdering van grafkelders, gedenktekens of blijvende
aanplantingen, evenals het uitvoeren van allerlei werkzaamheden, gebeurt onder toezicht van de
gemeente die er op waakt dat de gegeven richtlijnen stipt opgevolgd en uitgevoerd worden binnen
de termijn die zij bepaalt.
• Behoudens toestemming van de burgemeester, is elke plaatsing van gedenktekens en elk bouw-,
beplantings- of aanaardingswerk op de gemeentelijke begraafplaatsen op zondagen en wettelijke
feestdagen verboden, evenals vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november.
Dit is eveneens van toepassing voor om het even welk onderhoudswerk aan de graven, met
uitzondering van kleine versieringswerken.
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Voormelde voorschriften zijn echter niet van toepassing op de werken, noodzakelijk voor de uitbating
van de begraafplaatsen die door de gemeentelijke diensten of door derden in opdracht van de
gemeente worden uitgevoerd.
Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de gedenktekens volledig afgewerkt
en gekapt zijn zodat ze onmiddellijk kunnen geplaatst worden.
De gedenktekens moeten vervaardigd worden uit duurzame, kwaliteitsvolle en weersbestendige
materialen. Het is niet toegelaten gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun
opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid, rust en sereniteit op de
begraafplaats en de aan de doden verschuldigde eerbied kunnen verstoren.
Uit een opschrift moet blijken wie er begraven ligt.
De gedenktekens moeten stevig geplaatst zijn en het frontvlak moet horizontaal in overeenstemming
met de gegeven lijnrichting worden bevestigd. De nodige maatregelen moeten worden genomen om
deze horizontale stand te behouden. Losliggende steenslag en keien mogen niet worden aangewend,
met uitzondering van sierkeitjes met een afboording in duurzame materialen.
De gedenktekens moeten zodanig worden opgericht en onderhouden dat zij de veiligheid en de
doorgang niet belemmeren en geen schade aanbrengen aan de aangrenzende gedenktekens en
graven.
Scheefstaande en omgevallen graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor Allerheiligen door
toedoen van de familieleden terug recht gezet of verwijderd worden.
Er mogen geen afsluitingen of omheiningen rond de graven worden gemaakt. Kniel- en bidbanken zijn
niet toegelaten.
De gedenktekens moeten gedurende de gehele duur van de concessie behouden blijven.
De werken uitgevoerd in strijd met de voorwaarden opgenoemd in dit reglement of zonder
inachtneming van de grenzen van de percelen worden, na een zonder gevolg gebleven
ingebrekestelling, op bevel van de burgemeester van ambtswege weggenomen en/of afgebroken op
kosten van de overtreder.

Artikel 23. Grondgraf (volle grond) zonder concessie
• Een grondgraf is steeds voor één persoon en voor een periode van 10 jaar. Enkel vóór het verstrijken
van deze tien jaar kan alsnog een concessie voor het grondgraf worden aangekocht.
• Boven de doodskist of lijkwade bevindt zich een laag grond van ten minste 65 cm.
• De horizontale afstand tussen de doodskisten of lijkwaden bedraagt minstens 60 cm.
• De graftekens mogen volgende maximumafmetingen niet overschrijden:
lengte: 1,70 meter;
breedte: 1 meter;
hoogte: 1,25 meter te rekenen vanaf het maaiveld.
• De betonkaders voor de graftekens moeten waterpas en op minstens 20 cm afstand van het
aanpalend voetpad en/of borduursteen worden geplaatst. De bovenzijde van de betonkaders moet
zich 4 cm hoger ten opzichte van de bovenzijde van de borduursteen bevinden.
Artikel 24. Grondgraf (volle grond) met concessie
• Wie kan begraven worden in een grondgraf met concessie?
o ofwel drie niet gecremeerde lichamen;
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o ofwel één niet gecremeerd lichaam en twee gecremeerde lichamen (urnen);
o ofwel twee niet gecremeerde lichamen en één gecremeerd lichaam (urne);
o ofwel drie gecremeerde lichamen (urnen).
De graftekens mogen volgende maximumafmetingen niet overschrijden:
lengte: 1,70 meter;
breedte: 1,00 meter;
hoogte: 1,25 meter te rekenen vanaf het maaiveld.
Boven iedere doodskist of lijkwade moet een laag grond van ten minste 30 cm worden aangebracht.
Boven de bovenste doodskist of lijkwade bevindt zich een laag grond van ten minste 65 cm.
De horizontale afstand tussen de doodskisten of lijkwaden bedraagt minstens 60 cm.
De betonkaders voor de grafteken moeten waterpas en op minstens 20 cm afstand van het
aanpalend voetpad en/of borduursteen worden geplaatst. De bovenzijde van de betonkaders moet
zich 4 cm hoger ten opzichte van de bovenzijde van de borduursteen bevinden.

Artikel 25. Grafkelder met concessie
• Een grafkelder kan enkel aangekocht worden bij het aankopen van een concessie.
• Wie kan begraven worden in een grafkelder met concessie?
o In een kelder van 1 persoon:
▪ ofwel één niet gecremeerd lichaam;
▪ ofwel één gecremeerd lichaam (urne);
▪ twee boventallige urnen kunnen bijgezet worden van bloedverwanten tot de tweede graad.
o In een kelder van 2 personen:
▪ ofwel twee niet gecremeerde lichamen;
▪ ofwel één niet gecremeerd lichaam en één gecremeerd lichaam (urne);
▪ ofwel twee gecremeerde lichamen (urnen);
▪ twee boventallige urnen kunnen bijgezet worden van een bloedverwant tot de tweede graad.
o In een kelder van 3 personen:
▪ ofwel drie niet gecremeerde lichamen;
▪ ofwel één niet gecremeerd lichaam en twee gecremeerde lichamen (urnen);
▪ ofwel twee niet gecremeerde lichamen en één gecremeerd lichaam (urne);
▪ ofwel drie gecremeerde lichamen (urnen);
▪ drie boventallige urnen kunnen bijgezet worden van bloedverwanten tot de tweede graad.
• Het boventallig bijplaatsen van urnen kan gevraagd worden voor het bijplaatsen van urnen binnen
bestaande concessies of concessies die volzet zijn. Staat bij het boventallig bijplaatsen van urnen, de
overledene(n) niet vermeldt op de concessie, dan dient de concessie op dat moment opnieuw te
worden aangekocht. Hiervoor wordt een retributie gevraagd conform het retributiereglement.
• De graftekens op de gemeentelijke begraafplaatsen mogen in geen geval de afmetingen van het graf
overschrijden en ze moeten worden geplaatst op de voorgeschreven lijnrichting, onverminderd
eventuele andere in dit reglement opgenomen bijzondere voorschriften met betrekking tot
gedenktekens.
• De graftekens mogen volgende maximumafmetingen niet overschrijden:
lengte: 2,30 meter;
breedte: 1,00 meter;
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hoogte: 1,25 meter te rekenen vanaf het bovenvlak van de grafkelder.
Indien een vaste bloembak deel van het grafteken op een grafkelder uitmaakt, moet deze zich binnen
de hierbij vastgelegde maximumafmetingen bevinden. De aanplantingen aangebracht in de bloembak
moeten voldoen aan de bijzondere voorschriften opgenomen in dit reglement.
Het openen en sluiten van de grafkelder gebeurt door een aannemer die wordt aangesteld door de
nabestaanden. De kosten voor het openen en sluiten vallen ten laste van de aanvrager.

Artikel 26. Urnenveld
• Het openen en sluiten van een plaats in het urnenveld gebeurt enkel door de aangestelde van de
gemeente.
• Bij begraving in een urnenveld kan geopteerd worden voor:
o begraving van de urne in niet-geconcedeerde volle grond;
o begraving van de urne(n) in geconcedeerde volle grond;
o begraving van de urne(n) in een urnenkelder in geconcedeerde grond.
• De begraving van een urne in niet-geconcedeerde volle grond kan enkel voor één urne en voor een
periode van 10 jaar. Enkel voor het verstrijken van deze tien jaar kan alsnog een concessie
aangekocht worden.
• Een urnenkelder kan enkel aangekocht worden bij het aankopen van een concessie.
• Per urnenveld wordt een oppervlakte van 1 meter lengte op 1 meter breedte voorzien waarbinnen
het gedenkteken wordt geplaatst conform onderstaande voorwaarden.
• Per geconcedeerd perceel bestemd voor asurnen, mogen maximum drie asurnen worden geplaatst.
• De urnen mogen volgende maximumafmetingen niet overschrijden:
hoogte: 0,30 meter;
lengte: 0,25 meter;
breedte: 0,25 meter.
• Gedenktekens
o De gedenktekens bij urnenvelden met gedenkplaat naar keuze:
▪ De concessiehouder of zijn aangestelde zorgt voor het plaatsen van een éénvormige vlakke
gedenkplaat op de urnenkelder.
▪ Het gedenkteken mag volgende maximumafmetingen niet overschrijden:
lengte 0,50 meter;
breedte 0,50 meter;
hoogte: 0,08 meter.
o De gedenktekens bij urnenvelden met uniforme gedenkplaten:
▪ De uniforme gedenkplaten die ter beschikking worden gesteld van het gemeentebestuur, zijn
verplicht op onderstaande urnenvelden en vallen op het moment van de aanvraag ten laste
van de aanvrager:
- nieuw urnenveld op de begraafplaats in Wulvergem;
- urnenveld op het uitgebreide gedeelte van de begraafplaats in de Nieuwstraat in
Kemmel.
▪ De aanvrager staat in voor het graveren van de opschriften volgens onderstaande
voorwaarden:
- enkel gravering van naam, voornaam, geboorte- en overlijdensjaar;
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gravering in lettertype Calisto MT, cursief geplaatst;
witte inkleuring van de gravering;
een ovale foto van de overledene wordt op de gedenkplaat toegestaan maar is niet
verplicht. De foto moet een afmeting hebben van 7 cm breed en 9 cm hoog. De foto
moet boven de gravering worden aangebracht.
Er wordt één ovale foto toegestaan per overledene die begraven is / wordt in de
urnenkelder;
- de gravering van een Latijns kruis op de gedenkplaat wordt toegestaan maar is niet
verplicht. Het kruis moet horizontaal gecentreerd gegraveerd worden, boven de
gravering van de opschriften en op dezelfde hoogte van de ovale foto('s) indien hiervoor
wordt geopteerd.
▪ Er mag geen siervaasje, andere voorwerpen of versierselen worden aangebracht op de
gedenkplaat.
▪ De retributie voor de uniforme gedenkplaat, te betalen door de aanvrager, werd vastgelegd
in het retributiereglement.
De gedenktekens mogen slechts in de bovenste helft van de voorziene ruimte worden geplaatst. De
vrije grondstrook (onderste helft) palend aan de wegel mag voor het aanbrengen van laagblijvende
beplanting (bloemen/bodembedekkers) worden aangewend.
-

•

Artikel 27. Columbarium
• Het openen en sluiten van een columbariumnis gebeurt enkel door de aangestelde van de gemeente.
• Bij begraving in het columbarium kan geopteerd worden voor een columbariumnis zonder of met
concessie.
• De bijzetting van een urne in niet-geconcedeerde columbariumnis kan enkel voor één urne en voor
een periode van 10 jaar. Enkel vóór het verstrijken van deze tien jaar kan alsnog een concessie
worden aangekocht.
• Per geconcedeerde columbariumnis mogen maximum drie asurnen worden geplaatst.
• De urnen mogen volgende maximumafmetingen niet overschrijden:
hoogte: 30 cm;
lengte: 25 cm;
breedte: 25 cm.
• Gedenkplaten
o De gedenkplaten op columbariumnissen met gedenkplaat naar keuze:
▪ De concessiehouder of zijn aangestelde zorgt voor het plaatsen van een gedenkplaat op de
columbariumnis.
o De gedenkplaten op columbariumnissen met uniforme gedenkplaten:
▪ De uniforme gedenkplaten die ter beschikking worden gesteld van het gemeentebestuur, zijn
verplicht op onderstaande columbariums en vallen op het moment van de aanvraag ten laste
van de aanvrager:
- nieuw columbarium op de begraafplaats in Wulvergem;
- nieuw columbarium op de begraafplaats in de Bassevillestraat in Nieuwkerke;
- nieuw columbarium op de begraafplaats in de Nieuwstraat in Kemmel.
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De aanvrager staat in voor het graveren van de opschriften volgens onderstaande
voorwaarden:
- enkel gravering van naam, voornaam, geboorte- en overlijdensjaar;
- gravering in lettertype Calisto MT, cursief geplaatst;
- witte inkleuring van de gravering;
- een ovale foto van de overledene wordt op de gedenkplaat toegestaan maar is niet
verplicht. De foto moet een afmeting hebben van 7 cm breed en 9 cm hoog. De foto
moet boven de gravering worden aangebracht.
Er wordt één ovale foto toegestaan per overledene die begraven is in de urnenkelder;
- de gravering van een Latijns kruis op de gedenkplaat wordt toegestaan maar is niet
verplicht. Het kruis moet horizontaal gecentreerd gegraveerd worden, boven de
gravering van de opschriften en op dezelfde hoogte van de ovale foto('s) indien hiervoor
wordt geopteerd.
Er mag geen siervaasje, andere voorwerpen of versierselen worden aangebracht op de
gedenkplaat of op de muur van het columbarium.
De retributie voor de gedenkplaat, te betalen door de aanvrager, werd vastgelegd in het
retributiereglement.

Artikel 28. Strooiweiden
• De as van de gecremeerde lijken kan 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 strooiweiden zijn gedenkzuilen opgericht.
• Familieleden van de overledene kunnen vragen om een naamplaatje aan te brengen op deze zuilen.
Om te streven naar eenvormigheid voorziet de gemeente een naamplaatje en staat de gemeente zelf
in voor het graveren en aanbrengen van het naamplaatje op de gedenkzuil. Op het plaatje wordt de
naam en voornaam van de overledene, zijn geboorte- en overlijdensjaar aangebracht.
• De dienst Burgerzaken staat na betaling van het verschuldigde bedrag, vastgesteld in het
retributiereglement, in voor de bestelling.
• De naamplaatjes worden aangebracht door de aangestelde van de gemeente.

HOOFDSTUK 6. ONTGRAVINGEN
Artikel 29
• Ontgravingen zijn enkel mogelijk:
o op bevel van de gerechtelijke overheid;
o als administratieve maatregel van ambtswege;
o op verzoek van de nabestaanden om ernstige redenen en na toestemming door de
burgemeester.
• De aanvraag tot opgraving wordt door de nabestaande(n) schriftelijk gericht aan de burgemeester.
De aanvraag moet getekend zijn door de overlevende echtgeno(o)t(e) of levenspartner en de
bloedverwanten in eerste graad. Onverminderd het recht van de burgemeester om in de
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toestemming bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds de volgende schikkingen worden
nageleefd:
o dag en uur waarop de opgraving zal plaatsvinden wordt in overleg met de ambtenaar van de
burgerlijke stand vastgelegd;
o het gedenkteken, de beplanting of andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen
bemoeilijken of beletten moeten door de nabestaanden verwijderd worden vooraleer tot de
opgraving wordt overgegaan;
o het openleggen van het graf, het openen van de grafkelder, het lichten van de kist uit het graf en
het vullen van de kuil gebeuren door de aannemer aangeduid door de aanvrager. De kosten
hiervoor vallen ten laste van de aanvrager;
o indien de staat van de opgegraven kist dit vereist moet zij vernieuwd worden en legt de
burgemeester elke maatregel op met het oog op de openbare gezondheid;
o indien het gaat om een opgraving uit een urnenveld of columbariumnis opent en sluit de
begraafplaatsmedewerker en/of de aannemer de plaats in het urnenveld of de columbariumnis.
De kosten hiervoor vallen ten laste van de aanvrager;
o opgravingen op verzoek van de nabestaanden zijn onderworpen aan het betalen van een
retributie zoals voorzien in het retributiereglement.
Er zal geen toestemming worden verleend om stoffelijke overblijfselen op te graven met het doel ze
op een gemeentelijke begraafplaats te herbegraven in een niet-geconcedeerd grondgraf, te cremeren
en in een niet-geconcedeerd urnenveld of columbariumnis bij te zetten.
Het overbrengen van een opgegraven stoffelijk overschot naar de begraafplaats van een andere
gemeente kan slechts gebeuren na toelating van de burgemeester of zijn gemachtigde en na
voorlegging van de toelating van het bestuur van de gemeente naar waar het stoffelijk overschot
wordt overgebracht.

HOOFDSTUK 7. ONTRUIMING
Artikel 30. Ontruimen niet-geconcedeerde graven
Een niet-geconcedeerd graf wordt minstens tien jaar bewaard. Dat geldt voor grondgraven, gewone
graven, urnenvelden en bijzettingen in het columbarium.
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. De
gedenktekens mogen door de familieleden of de erfgenamen worden weggenomen binnen zes maand
volgend op deze einddatum. De dienst Burgerzaken dient daarvan verwittigd te worden. Zo niet worden
de gedenktekens ambtshalve weggeruimd en eigendom van de gemeente Heuvelland die beslist over de
bestemming ervan.
Tijdens de periode van bekendmaking krijgen de nabestaanden de mogelijkheid om het
niet-geconcedeerde graf om te vormen naar een concessie.
Bij ontruiming worden de stoffelijke overschoten begraven in een knekelput op één van de gemeentelijke
begraafplaatsen van Heuvelland.
Indien het gaat om begraven as, wordt de as uitgestrooid op de strooiweide op één van de gemeentelijke
begraafplaatsen van Heuvelland.
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Artikel 31. Ontruimen geconcedeerde graven
Een geconcedeerd graf waarvan de concessietermijn verlopen is zonder hernieuwing, komt in
aanmerking voor ontruiming.
Dergelijk graf mag enkel verwijderd worden, nadat gedurende een jaar een akte van de burgemeester om
te herinneren aan het indienen van een hernieuwing van de concessie, werd opgemaakt. Een afschrift
van deze akte wordt een jaar lang bij het graf geplaatst en er wordt aan de ingang van de begraafplaats
een lijst uitgehangen.
De gedenktekens mogen door de familieleden of de erfgenamen worden weggenomen binnen zes maand
volgend op deze einddatum. De dienst Burgerzaken dient daarvan verwittigd te worden. Zo niet worden
de gedenktekens ambtshalve weggeruimd en eigendom van de gemeente Heuvelland die beslist over de
bestemming ervan.
Het graf blijft steeds bestaan gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op datum van het
laatste overlijden. Dit geldt ook wanneer het overlijden zich minder dan tien jaar voor het verstrijken van
de concessie heeft voorgedaan.
Bij ontruiming worden de stoffelijke overschoten begraven in een knekelput op één van de gemeentelijke
begraafplaatsen van Heuvelland.
Indien het gaat om begraven as, wordt de as uitgestrooid op de strooiweide op één van de gemeentelijke
begraafplaatsen van Heuvelland.
HOOFDSTUK 8. SLOTBEPALINGEN
Artikel 32
De bepalingen van dit reglement zullen van toepassing zijn op de begraafplaatsen van de gemeente
Heuvelland, onverminderd de wettelijke of reglementaire beschikkingen voorzien bij de wetgeving op de
begraafplaatsen en lijkbezorging.
Artikel 33
De burgemeester is gemachtigd alle nuttige voorzieningen nodig voor de goede uitvoering van dit
reglement te treffen.
Artikel 34
Iedereen die één der verbodsbepalingen, voorzien bij vorige artikelen, overtreedt, wordt uit de
begraafplaats gewezen, onverminderd gebeurlijke vervolgingen.
Artikel 35
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van burgemeester en
schepenen, in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere overheid worden
toegewezen.
Artikel 36
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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Artikel 37
Volgende gemeenteraadsbeslissingen worden opgeheven met ingang van 1 januari 2020:
• De gemeenteraadsbeslissing van 21 mei 2007, betreffende het Algemeen Gemeentelijk
Politiereglement – Aanpassing titel 10: begraafplaatsen;
• 24 februari 2013: Aanpassing van een aantal artikels van titel 10: Begraafplaatsen van het Algemeen
Gemeentelijk Politiereglement;
• 30 december 2013: Retributiereglement begraafplaatsen.
Artikel 38
Het reglement wordt bekend gemaakt en gemeld aan de toezichthoudende overheid volgens de
wettelijke bepalingen van lokaal decreet.

Namens de gemeenteraad
w.g. Jef Huyghe
Secretaris

w.g. Bert Doise
Voorzitter gemeenteraad
Voor eensluidend afschrift

Jef Huyghe
Algemeen Directeur

Gemeentehuis De Warande, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Tel. 057/45.04.50 - info@heuvelland.be - www.heuvelland.be

Marc Lewyllie
Burgemeester

16

