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DE GEMEENTERAAD, 

 

 

 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op artikel 42; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135§2; 
 
Gelet op de artikelen 15bis§2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging; 
 
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het 
decreet van 10 november 2005 en bij het decreet van 18 april 2008 en bij het decreet van  9 
december 2011; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004, gewijzigd bij het besluit van 2 
december 2005; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden 
waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 februari 2006 tot vaststelling van de wijzen van 
lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid 
die kunnen opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van de laatste wilsbeschikking die aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt worden; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2009, waarbij het politiereglement betreffende de 
gemeentelijke begraafplaatsen werd opgeheven en een nieuw politiereglement betreffende de 
gemeentelijke begraafplaatsen werd goedgekeurd, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 27 mei 
2010; 
 
Overwegende de noodzakelijkheid tot aanpassing van voormelde gemeenteraadsbesluiten, ingevolge 
de recente decreetwijziging en om tegemoet te komen aan bestaande praktijksituaties; 
 
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen; 
 
 
 
 

BESLUIT TOT GOEDKEURING VAN HET NIEUW GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT  
OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING 

 
  
 
 

NAMENS DE GEMEENTERAAD 
 
 
(get.) Yvo Aerts        (get.) Sonja Claes 
Gemeentesecretaris        Voorzitter 
 

Voor eensluidend uittreksel : 
Heusden-Zolder, 2 april 2012 

 
In opdracht :  
 
 
 
 
 
Yolanda Paulussen        Sonja Claes 
Waarnemend gemeentesecretaris      Burgemeester
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GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING 
 
 

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 

 
 
Artikel 1 
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand door de personen bedoeld in artikel 78, 80, 83 en 84 van het Burgerlijk Wetboek.  
 
Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een stoffelijk overschot op het grondgebied van de 
gemeente.  
 
Artikel 2 
Diegene die voor de begraving of crematie instaat, of diens aangestelde, regelt met het 
gemeentebestuur de formaliteiten.  
Bij gebrek daaraan, wordt door het gemeentebestuur van ambtswege het nodige gedaan en dit op 
kosten van de nabestaande.  
 
Artikel 3 
De begraving van niet-gecremeerde en gecremeerde stoffelijke overschotten, de berging van de as in 
een columbarium of urnenveld of de verstrooiing ervan, mag niet eerder plaatsvinden dan 24 uren na 
het overlijden of na de ontvangst van de aanvraag tot crematie. 
 
Artikel 4 
Wanneer de openbare gezondheid dit vergt en op advies van de behandelende geneesheer, zal de 
burgemeester, in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand, vroeger dan 24 uren na het 
overlijden, datum en uur van de begraving bepalen.  
 
Artikel 5 
De begraving moet uiterlijk de achtste dag na het overlijden plaatsvinden, de dag van het overlijden 
inbegrepen. Als de achtste dag op een zondag of een wettelijke feestdag valt, wordt deze termijn 
verlengd tot de volgende werkdag. Deze termijn kan, in uitzonderlijke gevallen, door de 
burgemeester worden verlengd.  
 
Artikel 6 
Er mag slechts worden overgegaan tot vormneming, balseming of kisting, nadat de dood werd 
vastgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand op voorlegging van het daartoe voorziene 
doktersattest.  
 
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen. 
 
Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de 
door de Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden. 
 
Artikel 7 
De kisting van de te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en 
Nederland) te vervoeren stoffelijke overschotten, heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester 
of diens gemachtigde, die toeziet op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen.  
Als de voorwaarden voor internationaal lijkenvervoer dat vereisen, is een conserverende behandeling 
toegestaan.  
 
Artikel 8 
De stoffelijke overschotten moeten in een doodskist ofwel in een ander lijkomhulsel geplaatst worden.  
Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procedés die de natuurlijke en 
normale ontbinding van het stoffelijk overschot of de crematie beletten, is verboden. Zij dienen dan 
ook te bestaan uit biologisch afbreekbare materialen.  
 
Artikel 9 
Alvorens tot begraving mag overgegaan worden, dient de ambtenaar van de burgerlijke stand het 
kosteloos verlof tot begraving te verlenen overeenkomstig artikel 77 van het Burgerlijk Wetboek na 
vaststelling dat het een natuurlijk overlijden betreft. 
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Artikel 10 
Na sluiting van de kist mag deze alleen nog geopend worden op grond van een rechterlijke beslissing.  
 
Artikel 11 
Bij verdachte of gewelddadige dood zijn artikels 81 en 82 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.  
 
Artikel 12  
§ 1. De begraving, bewaring in een columbarium of uitstrooien van de as op de gemeentelijke 
begraafplaats met aanduiding van de plaats ervan, worden opgetekend in een register dat 
bijgehouden wordt door het gemeentebestuur.  
Voor de uitstrooiing van de as beperkt de aanduiding van de plaats zich tot de vermelding van de 
strooiweide.  
 
§2. In het in §1 vermelde register worden ingeschreven : 

- de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn; 
- de personen die buiten de gemeente overleden zijn;  

én die op de gemeentelijke begraafplaats, gelegen op het grondgebied van de gemeente, 
begraven worden. 

 
Het register bevat onder meer ook de volgende gegevens : 

- het volgnummer waaronder de lijken begraven zijn; 
- naam, voornamen, burgerlijke stand, geboortedatum en woonplaats van de overledene; 
- plaats en datum van overlijden; 
- datum van de teraardebestelling; 
- de omstandige aanduiding van de begraafplaats; 
- eventueel, de aanduiding van een besmettelijke ziekte, oorzaak van het overlijden of andere 

opmerkingen. 
 
Artikel 13 
De manieren van lijkbezorging zijn : begraven, verstrooien of bewaren van de as na crematie. 
Elkeen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking 
overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die laatste wilsbeschikking kan handelen 
over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming, evenals het ritueel van de levensbeschouwing 
voor de uitvaartplechtigheid, evenals over de gemeente waar men begraven wil worden of de 
gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden.  
Onder levensbeschouwing worden alle godsdiensten, de vrijzinnigheid en de niet-kerkelijke 
overtuiging, gerekend.  
 
Artikel 14 
Indien de overledene een implantaat draagt dat werkt op een batterij, moet deze batterij worden 
verwijderd voor de begraving of de crematie.  
 
 
 
 

HOOFDSTUK 2 : VERVOER VAN STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN 

 
 
2.1. VERVOER VAN NIET-GECREMEERDE STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN 
 
Artikel 15 
Wanneer het niet-gecremeerde stoffelijk overschot zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, 
wordt het vervoer door een private onderneming waargenomen onder toezicht van het 
gemeentebestuur, dat ervoor zorgt dat het vervoer ordelijk en met de aan de doden verschuldigde 
eerbied verloopt.  
 
Artikel 16 
Het vervoer van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot binnen het Vlaamse Gewest kan 
plaatsvinden vanaf het moment dat de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden 
heeft vastgesteld, een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het om een natuurlijke 
doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.  
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Artikel 17 
De toelating tot vervoer van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot naar een instelling voor 
wetenschappelijk onderzoek wordt slechts door de burgemeester toegestaan op voorlegging van een 
attest, waarbij de instelling haar instemming betuigt, en voor zover de familie er zich niet tegen 
verzet. 
 
Artikel 18 
De burgemeester verleent de toestemming tot vervoer van het niet-gecremeerd stoffelijk overschot 
naar een crematorium.  
 
Artikel 19 
De niet-gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen of op een 
passende wijze vervoerd worden. 
 
Artikel 20 
Het niet-gecremeerde stoffelijke overschot van de behoeftige, ingeschreven in het bevolkings-, 
vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente, dient op een behoorlijke wijze gekist en vervoerd 
te worden. De daaruit voortvloeiende kosten vallen ten laste van het O.C.M.W. 
 
Artikel 21 
Voor zover niet-gecremeerde 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 : 

a) het KB van 8 maart 1967, wanneer het stoffelijk overschot moet vervoerd worden naar 
Luxemburg of Nederland; 

b) 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; 

c) het Regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een stoffelijk overschot moet vervoerd 
worden naar een ander land dan vermeld onder a) of b).  

 
 
2.2. VERVOER VAN GECREMEERDE STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN 
 
Artikel 22 
Het vervoer van gecremeerde stoffelijke overschotten is vrij, doch dient te gebeuren volgens de 
regels van welvoeglijkheid.  
 
 
 

HOOFDSTUK 3 : MORTUARIUM 

 
 
Artikel 23 
§1. Het mortuarium dient voor : 

1. het bewaren, in afwachting van de begraving, van de gevonden stoffelijke overschotten die 
nog geïdentificeerd moeten worden; 

2. het ontvangen van het stoffelijk overschot van overleden personen die niet kunnen bewaard 
worden op de plaats van overlijden of hun woonplaats; 

3. het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid; 
4. het bewaren van stoffelijke overschotten, waarvan de overbrenging is gevraagd door de 

familie, of, bij ontstentenis door elke belanghebbende, na machtiging van het 
gemeentebestuur; 

5. het opnemen van stoffelijke overschotten waarop ingevolge rechterlijke beslissing nog een 
lijkschouwing moet worden verricht; 

 
§2. Het dodenhuis dat zich bevindt op de begraafplaats van Zolder-Centrum dient voor het verrichten 
van lijkschouwingen die door het gerecht worden bevolen. 
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HOOFDSTUK 4 : BEGRAAFPLAATSEN - BEGRAVINGEN 

 
Artikel 24 
Er mag enkel begraven worden op de gemeentelijke begraafplaatsen: 

- begraafplaats Berkenbos : Pastoor Paquaylaan; 
- begraafplaats Heusden-Centrum : Bergstraat; 
- begraafplaats Eversel : Padbroekweg; 
- begraafplaats Bolderberg : Vrunstraat; 
- begraafplaats Viversel : Sporkstraat; 
- begraafplaats Zolder-Centrum : Inakker; 

 
Op de kerkhoven zijn nog slechts enkele grafkelders in gebruik. 

- kerkhof Bolderberg : Sint-Jobstraat; 
- kerkhof Heusden-Centrum : Koerselsebaan; 
- kerkhof Zolder-Centrum : Dorpsstraat. 

 
Artikel 25  
Iedere begraafplaats beschikt over een laatste begroetingsplaats. 
 
Artikel 26 
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bewaring in het columbarium 
of de asverstrooiing van het stoffelijk overschot van personen : 

- die overleden of dood aangetroffen zijn in de gemeente; 
- die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente en 

overleden zijn buiten het grondgebied van de gemeente. De E.G.-ambtenaren, hun 
echtgenote(n) of verwanten ten laste, die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn 
van inschrijving in de gemeentelijke registers en die werkelijk in de gemeente verblijven, 
worden gelijkgesteld; 

- die een grafconcessie, columbariumconcessie of urnenveldconcessie bezitten; 
- die in het verleden een inschrijving hebben gehad in het bevolkingsregister, het 

vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente Heusden, Zolder of Heusden-
Zolder; 

- die nooit een inschrijving hebben gehad in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister 
of het wachtregister van de gemeente Heusden, Zolder, of Heusden-Zolder, mits betaling van 
een retributie. 

 
Artikel 27 
De begraafplaatsen zijn onderverdeeld in verscheidene perken en percelen, die aangeduid worden 
door een letter of letters op de begraafplaatsplannen. 
Op de plannen zijn ondermeer de percelen aangeduid die voorbehouden zijn voor :  

- de individuele niet-geconcedeerde graven (1 kist); 
- de niet-geconcedeerde columbariumnissen (1 asurne); 
- de niet-geconcedeerde begraving in het urnenveld van asurnen (1 asurne); 
- de geconcedeerde graven in grafkelder (2 kisten en 1 asurne); 
- de geconcedeerde columbariumnissen (max. 2 asurnes); 
- de geconcedeerde begraving in het urnenveld van asurnen (max. 2 asurnes); 
- de weiden voor verstrooiing van de as, afkomstig van lijkverbranding; 
- de kindergraven; 
- de moslimgraven; 
- de ereparken, voorbehouden aan oudstrijders; 
- foetussen; 
- religieuzen; 
- … 

 
Artikel 28 
De begravingen worden volgens de begraafplaatsplannen in regelmatige volgorde uitgevoerd. De 
uitvoerder respecteert deze rangorde volgens de noodwendigheid van het ogenblik. 
 
Artikel 29 
Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats : 
a) moeten de gemeentelijke diensten ten minste twee werkdagen vooraf verwittigd zijn, door middel 
van voorafgaande schriftelijke machtiging, die vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting 
in het columbarium, een begraving in het urnenveld of een uitstrooiing en of al dan niet gebruik zal 
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gemaakt worden van een concessie of een bijzetting op het erepark. De verplichting rust bij de 
naaste verwanten of de gemachtigde; 
b) moeten de vereiste administratieve toelatingen ter controle worden voorgelegd, telkens erom 
verzocht wordt; 
c) rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste 
begroeting aan de overledene kan brengen. De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van 
de begrafenis aanwezig te zijn.  
 
Artikel 30 
De niet-gecremeerde stoffelijke overblijfselen kunnen alle dagen, uitgezonderd zon- en feestdagen, 
tussen 9 en 16 uur op één van de gemeentelijke begraafplaatsen bezorgd worden.  
De gecremeerde stoffelijke overblijfselen kunnen alle dagen, uitgezonderd zon- en feestdagen, tussen 
9 en 17 uur op één van de gemeentelijke begraafplaatsen bezorgd worden.  
 
Artikel 31 
Bovengrondse begravingen worden niet toegestaan op de begraafplaatsen. De begraving van niet-
gecremeerde stoffelijke overschotten kan enkel plaatshebben in volle grond, in een grafkelder of door 
bijzetting in een bestaande grafkelder. 
 
De stoffelijke overblijfselen worden horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil, die voldoende diep 
is, zodat zich boven de doodskist of lijkwade een laag grond van tenminste 65 cm bevindt.  
 
Artikel 32 
Op elke begraafplaats is een gedenkzuil voorzien ter nagedachtenis van de overledenen van het 
perceel of de percelen die ontruimd werden. 
 
Artikel 33 
 
De afmetingen van de grafkuilen zijn: 
 
Afmetingen van de graven en de grafkelders 
Volwassen persoon (ouder dan 7 jaar)   120 cm x 260 cm (achterkant bodemplaat) 
Kinderen (jonger dan 7 jaar of 7 jaar)     75 cm x 135 cm (achterkant bodemplaat) 
 
Afstand tussen de gewone grafkuilen  
40 cm langs beide zijkanten 
70 cm langs de kant van hoofd en voeten 
behoudens andere aanduidingen op het plan. 
 
Artikel 34  
Een niet-geconcedeerde begraving wordt minstens tien jaar bewaard.  
 
 
 
 

HOOFDSTUK 5: CREMATIES 

 
 

5.1. ALGEMEEN 
 
Artikel 35 
De crematie is onderworpen aan de formaliteiten, bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op  
de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de navolgende wijzigingen. 
 
Artikel 36 
Voor crematie is een toestemming vereist, die wordt verleend door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand waar het overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse 
Gewest heeft plaats gehad.  
Ingeval van overlijden in het buitenland is een verlof tot crematie vereist van de procureur des 
Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de 
hoofdverblijfplaats van de overleden bevindt.  
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Voor de crematie van een persoon die overleden is het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het 
Waalse Gewest wordt met de toestemming tot crematie gelijkgesteld de machtiging die daartoe wordt 
verleend door de overheid die in dat gewest bevoegd is voor het verlenen van een toestemming tot 
crematie.  
 
Artikel 37 
§1. De as van gecremeerde stoffelijke overschotten kan in urnen worden geplaatst, die binnen de 
omheining van de begraafplaats : 

- hetzij op tenminste 80 cm diep worden begraven; 
- hetzij in een columbarium worden bijgezet; 
- hetzij in een grafkelder worden bijgezet. 

 
§2. De as van gecremeerde stoffelijke overschotten kan :  

- hetzij worden uitgestrooid op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats; 
- hetzij worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee 

onder de voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt. 
 
§3. Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of bij gebrek aan een schriftelijke bepaling door 
de overledene, op gezamenlijk verzoek van zowel de echtgeno(o)t(e) of van diegene met wie de 
overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed – en aanverwanten van de eerste graad of op 
verzoek van  de ouders of voogd indien het om een minderjarige gaat, 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 asuitstrooiing 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 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 de 
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.  

 
§4. Onverminderd hetgeen hierboven in dit artikel is bepaald, kan, op verzoek van de echtgenoot en 
van de bloed- of aanverwanten in de eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde 
stoffelijk overschot aan hen worden meegegeven.  
 
Artikel 38 
De asuitstrooiing gebeurt in principe door de grafmaker in afspraak met de betrokken 
begrafenisondernemer. 
 
 
5.2. COLUMBARIUMNISSEN 
 
Artikel 39 
De urnen bevattende de as van gecremeerde stoffelijke overschotten kunnen op verzoek worden 
bijgezet in een gesloten nis van het columbarium.  
 
De urnen moeten de volgende afmetingen hebben :  

- hoogte    18 cm 
- doormeter   15 cm onderaan  

20 cm breedste deel. 
 
Artikel 40 
Nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de gemeente afgesloten 
door middel van : 

- een afdekplaat gratis ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur (gepolierd zwart 
graniet); 

- een afdekplaat ter beschikking gesteld door de familie (materiaalkeuze is vrij in zoverre het 
esthetisch uitzicht niet wordt geschaad). 
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Op deze afdekplaat mag een opschrift worden aangebracht die volgende vermeldingen kan bevatten:  
- naam en voornaam; 
- geboorte- en sterftejaar van de overledene. 

 
Artikel 41 
Aan elke columbariumnis (rechts onder) mag op de afdekplaat een houder voor bloemen worden 
aangebracht met een maximum hoogte van 12 cm en een maximum doormeter van 7 cm.  
 
 
5.3. URNENVELDEN  
 
Artikel 42 
De urnen bevattende de as van de gecremeerde stoffelijke overschotten kan op verzoek worden 
bijgezet in een grondbuis van het urnenveld.  
 
De urnen moeten de volgende afmetingen hebben :  

- hoogte    18 cm 
- doormeter   15 cm onderaan  

20 cm breedste deel. 
 
Artikel 43 
Nadat de asurn in de grondbuis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de gemeente 
afgesloten door middel van een afdekplaat, gratis ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur 
(betonnen lessenaardeksel). 
 
Op deze afdekplaat mag een naamplaat worden aangebracht door de familie. De naamplaat 
(materiaalkeuze is vrij in zoverre het esthetisch uitzicht niet wordt geschaad) kan volgende 
vermeldingen bevatten :  

- naam en voornaam; 
- geboorte- en sterftejaar van de overledene. 

 
 

5.4. ASVERSTROOIING 
 
Artikel 44 
De as van gecremeerde stoffelijke overschotten kan op een daartoe voorziene strooiweide worden 
uitgestrooid.  
 
Artikel 45 
Op een gedenkzuil bij de strooiweide kan enkel een naamplaatje worden aangebracht door de daartoe 
gemachtigde van het gemeentebestuur.  
Dit naamplaatje, dat aan de nabestaanden ter beschikking wordt gesteld, vermeldt de naam, 
voornaam, geboorte- en sterftejaar en is 15 cm lang en 7 cm hoog.  
Aan de voet van deze gedenkzuil kunnen eveneens gedenkenisvoorwerpen worden neergelegd, enkel 
bestaande uit organisch materiaal.  
 
Artikel 46 
De as van het gecremeerde stoffelijk overschot, begraven op de plaats van de gewone begravingen of 
geplaatst in een niet-geconcedeerde columbariumnis of in een niet-geconcedeerd urnengraf, kan na 
een termijn van tien jaar en bij niet-aankoop van een concessie, uitgestrooid worden op de daartoe 
voorziene strooiweide.  
 
Artikel 47 
Het bijzetten van de urne op de plaats van de geconcedeerde gronden, is onderworpen aan de 
bepalingen van hoofdstuk 9 van onderhavig politiereglement. 
Bij niet hernieuwing van de concessie wordt de as uitgestrooid op de strooiweide. De urnen en de 
gedenkplaat worden ter beschikking gehouden van de familie of ze worden ambtshalve verwijderd en 
worden dan eigendom van de gemeente.  
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HOOFDSTUK 6: GRAFTEKENS – BOUW- EN BEPLANTINGSWERKEN - ONDERHOUD 

 
 
Artikel 48  
Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten er zich tegen verzetten, heeft eenieder 
het recht op het graf van zijn verwant of vriend een grafteken te doen plaatsen.  
 
Artikel 49  
De plaatsing, de verwijdering of de verbouwing van graftekens en van aanplantingen is pas 
toegestaan na ondertekening van een graftekenvergunning door de gemachtigde.  
 
Vooraleer tot plaatsing, verwijdering of verbouwing van graftekens over te gaan, dient de 
ondernemer zich aan te bieden in de gemeentelijke werkplaats, Kapelstraat 75, 3550 Heusden-
Zolder, waar hem na controle de nodige vergunning zal worden uitgereikt.  
 
Enkel op maandag en donderdag tussen 8 uur en 16 uur zal tot plaatsing, verbouwing of verwijdering 
worden overgegaan.   
 
Artikel 50  
Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen, die door hun vorm, 
afmetingen, opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op de 
begraafplaatsen kunnen verstoren.  
 
Artikel 51  
De graftekens en andere gedenktekens mogen de volgende minimum en maximum afmetingen niet 
overschrijden. 
 
Kindergraf 
 

 Breedte Diepte/dikte Hoogte 

Grondplaat 75 cm 30 cm 5 cm 

Bodemblok 60 cm 20 cm 10 cm 

Opstaande rug min. 40 cm–max. 50 cm min. 8 cm–max. 10 cm min. 50 cm–max. 60 cm  

 
Gewone graven – concessies – oudstrijders 
 

 Breedte Diepte/dikte Hoogte 

Grondplaat 120 cm 30 cm 5 cm 

Bodemblok 60 cm 20 cm 10 cm 

Opstaande rug min. 50 cm–max. 60 cm min. 8 cm–max. 10 cm min. 60 cm–max. 80 cm  

 
Concessie volle grond begraafplaats Heusden-Centrum (2 percelen) 
 

 Breedte Diepte/dikte Hoogte 

Grondplaat 240 cm 30 cm 5 cm 

Bodemblok 140 cm 20 cm 10 cm 

Opstaande rug min. 100 cm–max. 120  
cm 

min. 8 cm–max. 10 cm min. 60 cm–max. 80 cm  

 
Urnenveld 
 

 Breedte Diepte Dikte 

Grondplaat 66 cm 66 cm 3 cm 

 
Columbariumnis 
 

 Breedte Diepte Dikte 

Afdekplaat 48,5 cm 48,5 cm 2 cm 
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Indien de opstaande rug het voorwerp uitmaakt van een kunstwerk, kan op aanvraag aan het college 
van burgemeester en schepenen een uitzondering worden toegestaan wat de dikte betreft tot 
maximum 20 cm.  
 
De materiaalkeuze is vrij in zoverre het esthetisch uitzicht van de begraafplaats niet wordt geschaad.  
 
Artikel 52 
De graftekens zullen zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid van doorgang 
niet belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graven en graftekens. 
 
Artikel 53  
Alvorens op de begraafplaats te worden toegelaten, moeten de voor het grafteken bestemde 
materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.  
 
Geen enkel hulpmateriaal, restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden 
achtergelaten. 
 
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften. 
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 54 
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Kniel- of bidbanken aan 
de graven zijn niet toegelaten.  
 
Artikel 55  
De parken zullen door de zorgen van het gemeentebestuur onderhouden en met gazon bezaaid 
worden. Het is in dit opzicht slechts toegestaan bij staande stenen of kruisen maximum 50 cm te 
rekenen vanaf de achterkant van de voet van de steen of het kruis, te benutten voor het aanbrengen 
van beplantingen.  
 
Artikel 56  
De bloemen en planten aangebracht op de daartoe voorziene plaatsen, moeten steeds in goede staat 
onderhouden worden. Zijn ze afgestorven, dan moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zal 
de opruiming door de zorgen van het gemeentebestuur gebeuren. 
 
Artikel 57  
Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden, van zodra zij niet meer fris zijn.  
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit 
breekbaar glas. Ook deze kunstmatige kronen moeten weggenomen worden, van zodra zij er niet 
meer fris uitzien.  
 
Artikel 58 
De rechtopstaande grafstenen en graftekens moeten stevig worden vastgezet, zodat zij noch door 
verzakking van de aarde, noch ingevolge een andere oorzaak kunnen overhellen.  
 
Scheefstaande en omgevallen grafstenen en graftekens moeten door toedoen van de overlevende 
familieleden uiterlijk 14 dagen voor Allerheiligen terug recht gezet worden of worden verwijderd. Zo 
niet kunnen de grafstenen, graftekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van de 
overtreders en zonder enig verhaal door de zorgen van het gemeentebestuur zelf vastgezet worden.  
 
Artikel 59  
De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de 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 
gedurende één jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.  
Na het verstrijken van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van 
ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in 
gebreke blijvende familie.  
 
Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien een einde stellen aan het recht op 
concessie indien de verwaarlozing een grafconcessie betreft.  
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Artikel 60 
Als een grafteken vervallen is en de openbare veiligheid in gevaar brengt, kan de burgemeester een 
besluit treffen waarbij afbraak van het grafteken wordt bevolen. De kosten hiervoor worden verhaald 
op de in gebreke blijvende familie.   
 
Artikel 61 
Drie werkdagen voor Allerheiligen tot en met Allerzielen is het verboden : 

a) om het even welk grafteken of bijhorigheid op een graf te plaatsen of ervan te verwijderen. 
Dit verbod omvat niet het aanbrengen van bloemen en kransen, bloempotten en medaillons. 

b) enigerlei beitel- of schilderwerk uit te voeren; 
c) voertuigen op de begraafplaats te brengen. Dit verbod treft niet de rijtuigen voor het vervoer 

van andersvaliden. Enkel de opschik van de beplanting van de graven is toegelaten mits de 
andere graven en de wegen rein te houden en niet te beschadigen.  

 
Afval, plantenresten, papier, enz. moeten in de daarvoor aangebrachte bakken geworpen worden.  
 
Artikel 62  
De aangevoerde grafstenen of graftekens, die drie dagen 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 grafstenen en graftekens en 
andere voorwerpen op risico en ten laste van de overtreders en zonder enig verhaal door de zorgen 
van het gemeentebestuur zelf opgeruimd worden.  
 
Artikel 63  
Bloemen en planten mogen slechts op de gazonstrook geplaatst worden vanaf 25 oktober tot 30 
november. Zij mogen in geen geval ingegraven worden.  
 
De graven mogen niet afgedekt worden met materialen die door hun aard of wijze van aanbrengen 
gemakkelijk op de wegenis, op de naburige graven of op het gazon kunnen verschuiven (grint, kiezel, 
steenslag, enz.) 
 
Artikel 64  
De personen die aan de versiering of aan het onderhoud van een graf gewerkt hebben, zijn verplicht 
de plaats terug in volkomen staat van netheid te brengen. Zij moeten de overblijfselen ervan en om 
het even welk vuilnis op de door de burgemeester aangeduide plaats neerleggen. Het is hen 
uitdrukkelijk verboden overblijfselen of vuilnis in de perken, dreven of op de graven achter te laten of 
ze ter plaatse te delven.  
 
Artikel 65  
De bouwers van grafkelders of graftekens moeten de aarde, voortkomend van de grondwerken, 
onmiddellijk vervoeren naar de plaats hen aangewezen door de begraafplaatsverantwoordelijke. 
 
Zij zijn verplicht zich stipt te gedragen naar de voorschriften van onderhavige verordening en zullen 
de graftekens, wat betreft de te gebruiken materialen en afmetingen, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 51 uitvoeren, teneinde de beoogde uniformiteit na te leven.  
 
In geval van twijfel over de interpretatie van de bepalingen van dit onderhavig artikel, dienen zij op 
voorhand bij de gemeentelijke diensten de nodige inlichtingen in te winnen.  
 
Artikel 66  
De graven en grafmonumenten, opgenomen in de lijst van graven met een historische betekenis, 
worden onderhouden door de gemeente. 
 
Artikel 67  
Uitsluitend de aangestelde van het gemeentebestuur is ertoe bevoegd te zorgen voor :  

- het uitstrooien van de as; 
- het plaatsen van de kist of de asurn in de kuil, de grafkelder of het columbarium; 
- het delven van het graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de 

kuil; 
- het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium; 
- het openen en sluiten van grafkelders; 
- het begraven van asurnen en het sluiten van een urnengraf. 
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HOOFDSTUK 7: FOETUSSEN – NIET-LEVENSVATBARE KINDEREN 

 
 

Artikel 68 
Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt, 
kunnen na een zwangerschapsduur van ten volle twaalf weken, op verzoek van de ouders, al dan niet 
nominatief begraven of gecremeerd worden.   
Bij een nominatieve begraving kan een gedenkteken met naamsvermelding geplaatst worden. Dit 
gedenkteken moet voldoen aan de geëigende afmetingen van de gekozen begraafwijze (zie artikel 
51).  
 
Artikel 69  
Foetussen die geboren worden voor het verstrijken van twaalf weken kunnen op een speciaal 
voorbehouden perceel niet-nominatief begraven worden.  Op dit perceel mogen geen individuele 
aanduidingen geplaatst worden.  Enkel losse, natuurlijke bloemen zijn toegelaten bij de 
gemeenschappelijke gedenkzuil. 
 
Artikel 70  
De aanvraag voor de niet-nominatieve begraving, uitgaande van de ouders, gebeurt minstens twee 
werkdagen vooraf, via het geëigende formulier.   
De aanvraag voor de nominatieve begraving van een levenloos geboren kind gebeurt op de wijze 
vermeld in artikel 2 van dit reglement. 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 8 : EREPARK 

 
Artikel 71 
Er is een perceel voor het “erepark” voorzien. Dit erepark is ondermeer voorbehouden voor de 
begraving van: 

- oudstrijders 1914-1918; 
- oudstrijders 1940-1945 en burgerlijke slachtoffers met een invaliditeit van minstens 40 %; 
- politieke gevangenen. 

 
Op dit erepark mogen enkel uniforme graftekens geplaatst worden van het model dat door het 
gemeentebestuur opgelegd wordt.  
 
 
 
 

HOOFDSTUK 9 : CONCESSIES 

 
9.1. ALGEMEEN 
 
Artikel 72 
Op elk van de zes begraafplaatsen wordt een zone voorbehouden voor concessies, welke op verzoek 
van de naaste familieleden van de overledene voor maximum 25 jaar worden toegekend.  
De prijzen van de concessie worden in een afzonderlijk retributiereglement vastgesteld. 
 
Artikel 73  
Zolang de omvang van de begraafplaats het toelaat, worden concessie verleend op de gemeentelijke 
begraafplaatsen.  
 
Concessies kunnen betrekking hebben op : 

- ofwel in volle grond; 
- ofwel in een grafkelder, zolang de voorraad strekt; 
- ofwel in een nis in het columbarium; 
- ofwel in een urnengraf. 
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Artikel 74 
De concessievergunningen worden slechts toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de 
begraafplaatsen, volgens de door het bestuur opgestelde plannen. In geen geval mag een vergunning 
verleend worden op de plaats bestemd voor de niet-vergunde gronden. 
 
Artikel 75  
De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de persoon of personen voor wie ze worden 
aangevraagd.  
Eenzelfde concessie mag slechts dienen voor : 

- de aanvrager, zijn echtgeno(o)t(e), zijn bloed- of aanverwanten; 
- personen, daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke 

overheid hun wil te kennen hebben gegeven.  
 

Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en diens familie. 
 
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende 
een concessie aanvragen.  
 
Wanneer de begunstigden niet de echtgenoot, noch de bloed- of aanverwanten zijn van de aanvrager, 
worden de concessieaanvragen ondertekend, niet alleen door de aanvrager zelf, maar ook, voor 
akkoord, door alle begunstigden. Dit laatste geldt niet voor de overlevende van een feitelijk gezin. 
 
Artikel 76  
Door het verlenen van een concessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond niet, evenmin als 
het hem verkoopt of verhuurt. 
Het verleent slechts een recht van genot en van gebruik met een speciale en nominatieve 
bestemming.  
Er mag aan de vergunde grond nooit een andere bestemming gegeven worden dan die waarvoor hij 
werd verleend. 
De vergunning is onoverdraagbaar.  
 
Artikel 77  
De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.  
De concessies worden verleend onder de voorwaarden van het op dat moment van kracht zijnde 
politiereglement en retributiereglement.  
 
Artikel 78  
De concessies worden niet bij voorbaat verleend. 
Bij het overlijden van één familielid mag er maximum één concessie worden aangekocht. 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan in uitzonderlijke situaties hiervan afwijken en één 
concessie verlenen voor een graf voor stoffelijke resten of asurnen, welke afkomstig zijn uit één of 
meerdere andere graven. De graven worden geconcedeerd voor de duur van 25 jaar.  
 
Het verstrijken van de termijn van de concessie mag niet tot gevolg hebben dat het stoffelijk 
overschot gedurende minder dan tien jaar begraven blijft in de geconcedeerde grond.  
 
Artikel 79  
De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt aan de aanvrager bezorgd. 
 
 
 
9.2. HERNIEUWINGEN 

 
Artikel 80 
De concessies kunnen op aanvraag van enige belanghebbende hernieuwd worden.  
De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.  
De concessiehernieuwingen worden verleend onder de in het desbetreffende politiereglement en het 
retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de aanvraag 
tot hernieuwing.  
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt aan de aanvrager bezorgd.  
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Artikel 81  
De hernieuwingen worden toegestaan voor een periode van 25 jaar.  
De aanvraag tot hernieuwing dient gedaan te worden voor het verstrijken van  de oorspronkelijke 
concessie.  
Geen hernieuwing mag voor een langere tijd dan de oorspronkelijke concessie worden toegestaan.  
Een nieuwe termijn begint te lopen vanaf de vervaldatum van de concessie.  
 
Indien een belanghebbende naar aanleiding van een bijzetting om hernieuwing verzoekt voor het 
verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn van dezelfde duur een aanvang 
vanaf deze bijzetting in de concessie.  
 
Artikel 82 
De retributie voor hernieuwingen wordt proportioneel berekend op het aantal jaren dat de 
vervaldatum van de vorige concessie wordt overschreden.  
De retributie wordt bij de gemeenteontvanger gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag en is 
verworven door het gemeentebestuur indien de beslissing gunstig is.  
 
Artikel 83 
Indien er geen hernieuwing wordt gevraagd 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.  
 
Artikel 84  
De hernieuwingen kunnen geweigerd worden, indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de 
concessie verwaarloosd is.  
Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwing ervan, maakt de 
burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag tot 
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 tot hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie. 
 
Artikel 85  
Graftekens mogen slechts op de vergunde graven worden geplaatst mits voorafgaande toelating en 
zich te schikken naar de desbetreffende bepalingen van dit politiereglement.  
Een grafteken moet blijven staan gedurende de gehele duur van de concessie.  
Voor alle werken die dienen uitgevoerd op de geconcedeerde grond treedt de concessiehouder op als 
lastgever en uitsluitend voor zijn rekening. Hij zal onverwijld alle beschadigingen en schade moeten 
herstellen, veroorzaakt door de werken die hij zou hebben doen uitvoeren.  
Bij ontstentenis hiervan zal het gemeentebestuur de herstelling van ambtswegen en op kosten van de 
concessiehouder laten uitvoeren.  
 
Artikel 86  
In geval van sluiting van een begraafplaats of terugneming van het geconcedeerde perceel of van een 
geconcedeerde nis wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden, kan de concessiehouder geen 
aanspraak maken op enige vergoeding.  
Hij heeft slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel of een nis van dezelfde oppervlakte 
op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente. 
 
Voornoemde rechten zijn afhankelijk van het indienen van een aanvraag door enige belanghebbende. 
Deze aanvraag moet worden ingediend voor de datum bepaald door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
De kosten voor de eventuele overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens en 
deze voor het eventueel plaatsen van een vervangende grafkelder, zijn ten laste van de gemeente.  
 
Artikel 87  
Wanneer een concessiecontract om gelijk welke reden ten einde loopt, worden de graftekens door de 
belanghebbende verwijderd binnen een termijn van drie maanden. Gebeurt dit niet, dan worden zij 
van ambtswege verwijderd en worden zij eigendom van de gemeente.  
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Artikel 88  
Op verzoek van de concessiehouder kan het college van burgemeester en schepenen in de loop van 
het contract een einde maken aan de concessieovereenkomst, wanneer dit ongebruikt is gebleven of 
zulks wordt ingevolge de overbrenging van de stoffelijke overblijfselen.  
 
De gemeente zal in geen geval overgaan tot terugbetaling van enige vergoeding.  
 
In geval van terugneming wordt het vorige artikel toegepast.  

 
Artikel 89  
Eeuwigdurende concessies, toegekend vóór de wet van 20 juli 1971, worden omgezet in tijdelijke 
concessies. Telkens na 50 jaar en zonder retributie kan de altijddurende concessie, die werd verleend 
vóór de inwerkingtreding van deze wet, op aanvraag van enige belanghebbende hernieuwd worden.  
 

 
9.3. GRAVEN : VOLLE GROND OF GRAFKELDER 

 
Artikel 90  
De graven zijn voorzien voor maximum twee niet-gecremeerde stoffelijke overschotten en één 
gecremeerd stoffelijke overschot.  
 
Artikel 91  
De graven zijn, bij begraving van meer dan één niet-gecremeerd stoffelijk overschot, voorzien van 
twee boven elkaar liggende lagen en waar dit, om technische redenen, niet mogelijk is, van twee 
naast elkaar liggende begravingen.  
 
Artikel 92  
De begraving in een grafkelder is mogelijk voor zover de gemeente deze nog in voorraad heeft. Bij 
uitputting hiervan is begraving in een grafkelder niet meer toegestaan.  
De begraving in volle grond is pas mogelijk bij uitputting van de voorraad grafkelders. 
 
Artikel 93  
De resterende grafkelders worden geplaatst door het gemeentebestuur, in eigen beheer of via 
onderaanneming, om deze vervolgens te concederen aan de houders van een concessie voor 
begraving in grafkelders voor dezelfde tijdsduur als de afgeleverde vergunning en tegen betaling van 
de concessieprijs, vastgesteld in het retributiereglement. 
 
Artikel 94  
De resterende grafkelders moeten derwijze ingericht zijn dat er een afzonderlijk vak bestaat voor elk 
stoffelijk overschot en dat ze kunnen geopend worden langs de bovenzijde.  
Het bovenstuk van de grafkelders zal minimum 30 cm onder het maaivlak geplaatst worden.  
In grafkelders worden de stoffelijke overschotten bijgezet op een diepte van tenminste 80 cm.  
 
Artikel 95 
De personen belast met het plaatsen van de resterende grafkelders dienen zich te schikken naar de 
aanwijzingen van de dienst die instaat voor de begraafplaatsen. Alvorens over te gaan tot plaatsing 
van een grafkelder zal de grafmaker de juiste plaats aanduiden en zal hij de eventuele schade aan 
grafmonumenten vaststellen, veroorzaakt door het vervoer van materialen.  
 
De werken tot het plaatsen van een grafkelder dienen op één en dezelfde dag uitgevoerd, omwille 
van voorkoming van verzakkingen van de naburige kelder.  
 
De werken uitgevoerd zonder dat de grenzen van het geconcedeerd perceel in acht worden genomen, 
worden geschorst op bevel van de burgemeester die hun afbraak op kosten van de uitvoerder van 
deze werken kan bevelen.  
 
 
9.4. COLUMBARIUM 

 
Artikel 96  
Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene 
voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten. Deze 
concessies worden slechts toegestaan voor gesloten nissen.  
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Artikel 97 
De nissen geconcedeerd voor bijzetting in het columbarium zijn bestemd voor één of twee 
gecremeerde stoffelijke overschotten. 
 
Artikel 98 
Wanneer een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as uitgestrooid 
worden op de daartoe bestemde plaats. 
 
Artikel 99  
Columbariumconcessies worden verleend tegen betaling van het door het retributiereglement daartoe 
voorziene bedrag en tegen de volgende voorwaarden :  
 

1. Nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de gemeente 
gesloten overeenkomstig de bepalingen van onderhavig reglement. Op verzoek kan een nis 
voorzien worden voor het bergen van maximum twee asurnen. Op deze nis mogen twee 
namen aangebracht worden.  

 
2. Bij gebeurlijke toepassing van artikel 86 van dit politiereglement dienen de afdekplaat van de 

nis, alsmede de asurn, te worden verwijderd, terwijl de as zal worden uitgestrooid door de 
gemeente op de daartoe voorziene plaats. Daarna kan de afdekplaat worden meegenomen 
door de familie. Bij ambtshalve verwijdering blijven afdekplaat en asurnen eigendom van de 
gemeente.  
 
 

9.5. URNENVELDEN 
 

Artikel 100 
Concessies voor de begraving van een asurne worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde 
algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies voor niet-gecremeerde stoffelijke 
overschotten.  

 
Artikel 101  
De urnengraven zijn bestemd voor één of twee gecremeerde stoffelijke overschotten. 
  
Artikel 102  
Wanneer een urnengrafconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as uitgestrooid 
worden op de daartoe bestemde plaats. 
 
Artikel 103  
Urnengrafconcessies worden verleend tegen betaling van het door het retributiereglement daartoe 
voorziene bedrag en tegen de volgende voorwaarden :  
 

1. Nadat de asurn in de grondbuis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de 
gemeente gesloten overeenkomstig de bepalingen van onderhavig reglement. Op verzoek kan 
een urnengraf voorzien worden voor het bergen van maximum twee asurnen boven elkaar. 
Op de naamplaat van de grondurn mogen twee namen aangebracht worden.  

 
2. Bij gebeurlijke toepassing van artikel 86 van dit politiereglement dienen de afdekplaat, 

alsmede de asurn, te worden verwijderd, terwijl de as zal worden uitgestrooid door de 
gemeente op de daartoe voorziene plaats. Daarna kan de naamplaat worden meegenomen 
door de familie. Bij ambtshalve verwijdering blijven naamplaat en asurnen eigendom van de 
gemeente.  

 
 

9.6. OPENEN EN SLUITEN VAN GECONCEDEERDE GRAVEN EN NISSEN 
 
Artikel 104  
Het openen en sluiten van de geconcedeerde graven, grafkelders en columbariumnissen, met het oog 
op een bijzetting, geschiedt in opdracht van de betrokken familie of enige andere belanghebbende.  
De aanvraag dient aan het gemeentebestuur gericht te worden.  
 
De grafmaker is belast met het bijzetten van het stoffelijk overschot.  
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De daartoe nodige opening en sluiting van de graven, grafkelders of columbariumnissen worden 
eveneens door de grafmaker verricht.  
 
Vooraleer wordt overgegaan tot de bijzetting van een stoffelijk overschot in een concessie, dient de 
concessiehouder op zijn kosten en mits in acht name van de bepalingen van het politiereglement 
eventueel alles te verwijderen wat het openen van graven, grafkelders of columbariumnissen kan 
bemoeilijken.  
 
 
 

HOOFDSTUK 10 : ONTGRAVINGEN 

 
 
Artikel 105  
Behoudens de ontgravingen bevolen door de gerechtelijke overheid, mag geen ontgraving worden 
verricht dan om ernstige redenen en met de schriftelijke toelating van de burgemeester.  
 
Artikel 106 
Alle kosten van de opgraving en een eventuele herbegraving zijn voor rekening van de aanvrager. 
Het bedrag verschuldigd per ontgraving wordt vastgesteld door het retributiereglement. 
 
Artikel 107  
De aanvraag tot ontgraving wordt schriftelijk ingediend. Hiervoor wordt een aanvraagformulier 
gebruikt dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. De aanvraag wordt ingediend door het 
naaste familielid en dient te worden gericht aan de burgemeester, namens alle nog in leven zijnde 
familieleden.  
Hieronder wordt verstaan :  

1. de nog in leven zijnde partner van de overledene of 
2. indien er geen levende partner van de overledene is, de nog in leven zijnde bloed- en 

aanverwanten eerste graad van de overledene of 
3. indien er geen bloed- of aanverwanten eerste graad zijn, de nog in leven zijnde bloed- en 

aanverwanten tweede graad. 
 
Met de partner wordt hierbij bedoeld de echtgenoot of echtgenote van de overledene of degene met 
wie hij of zij feitelijk een gezin vormde. Dit zal worden gecontroleerd in het Rijksregister. 
 
De aanvrager verklaart in de aanvraag dat hij handelt namens alle hierboven bedoelde familieleden. 
De aanvraag wordt mede door de hierboven bedoelde familieleden ondertekend, om ontvankelijk te 
zijn. Door medeondertekening van dit aanvraagformulier geven de ondertekenaars aan op de hoogte 
te zijn van de aanvraag en daarmee in te stemmen. De aanvrager en alle medeondertekenaars 
verklaren hierbij hoofdelijk en ondeelbaar in te staan voor de betaling van alle in het 
aanvraagformulier vermelde verschuldigde kosten.  
 
Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toestemming bijzondere voorwaarden op te 
leggen, moeten steeds de volgende beschikkingen worden nageleefd :  

 dag en uur waarop de opgraving zal plaatsvinden, worden door de afdeling 
grondgebiedszaken vastgesteld in overleg met de nabestaanden; 

 een gespecialiseerde firma draagt zorg voor : 
 het verwijderen van het grafteken, de beplanting en alle andere voorwerpen die het 

openleggen van het graf kunnen bemoeilijken of beletten, vooraleer tot opgraving wordt 
overgegaan; 

 het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van de kuil; 
 het openen en sluiten van de grafkelders en het openen en sluiten van columbariumnissen 

en urnenvelden.  
 
Artikel 108 
De overbrenging binnen de gemeentelijke begraafplaats van een niet-geconcedeerd graf naar een 
ander niet-geconcedeerd graf is niet toegelaten. 
 
Artikel 109  
Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de burgemeester van die 
andere gemeente toestemming geven voor de herbegraving in zijn gemeente vooraleer het stoffelijk 
overschot wordt opgegraven.  
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Artikel 110  
De burgemeester kan elke maatregel nemen die van aard is de welvoeglijkheid en de openbare 
gezondheid te beschermen en dit op kosten van de aanvrager. Alle maatregelen voorgeschreven door 
de rijksgezondheidsdienst dienen in acht genomen te worden.  
 
Bij elke ontgraving dient de begraafplaats geheel of gedeeltelijk gesloten te blijven. 
 
Artikel 111  
Indien het te ontgraven stoffelijk overschot naar een andere begraafplaats op het grondgebied of 
naar dit van een andere gemeente of crematorium dient te worden overgebracht, dient de 
opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhulsel te worden geplaatst alvorens ze mag vervoerd 
worden.  
 
Artikel 112 
Wanneer, na een ontgraving, het stoffelijk overschot moet overgebracht worden naar het buitenland, 
zal de grafmaker erop toezien dat het stoffelijk overschot gelegd wordt in een metalen kist, die 
hermetisch gesloten wordt. Daarna wordt zij in een houten kist geplaatst. De houten kist moet 
vervaardigd zijn van planken van 3 cm  dikte; de voegen moeten goed dichtend zijn en ze wordt 
gesloten met schroeven die maximum 20 cm van elkaar worden bevestigd. Ze moet daarenboven 
met metalen banden versterkt en nadien verzegeld worden.  
 
 
 
 

HOOFDSTUK 11 : ONTRUIMINGEN 

 
Artikel 113  
Een niet-geconcedeerd graf moet minstens tien jaar bewaard blijven.  Na deze termijn kan het 
gemeentebestuur een procedure tot ontruiming opstarten. 
 
Artikel 114 
De beslissing tot ontruiming worden één jaar op voorhand bekend gemaakt.  Dit gebeurt zowel bij het 
betreffende graf als aan de ingang van de begraafplaats. 
 
Artikel 115 
Bij ontruiming van volledige perken worden de stoffelijke resten van de niet- herbegraven personen 
met de nodige eerbied verzameld en in een gemeenschappelijk graf gelegd. Bij de ontruiming van de 
columbariumnissen en het urnenveld worden de gecremeerde overblijfselen verstrooid. Om al deze 
overledenen te herdenken wordt bij het gemeenschappelijk graf een gedenkteken geplaatst met 
hierop een algemene vermelding van de overledenen. Dit tenzij de familie opteert binnen de termijn 
van art. 114 de burgemeester te verzoeken om de stoffelijke overschotten individueel te laten 
ontgraven volgens de bepalingen in hoofdstuk 10 en eventueel  te laten herbegraven en bijgevolg het 
college van burgemeester en schepenen te verzoeken tot het verlenen van een concessie. 
 
Artikel 116 
De graftekens die zich bevinden op de te ontruimen graven zullen door de nabestaanden mogen 
worden verwijderd, binnen de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde termijn.  
Na het verstrijken van deze termijn worden de niet verwijderde grafstenen of –tekens eigendom van 
het gemeentebestuur. 
 
Artikel 117 
Voor de ontruiming wordt een draaiboek opgemaakt.  Hierin worden de werkzaamheden, de 
richtlijnen, opgenomen voor de bescherming van het uitvoerend personeel, en de werkwijze bij en de 
bestemming van mogelijk onverteerde resten, alsook de bestemming van mogelijke aangetroffen 
waardevolle voorwerpen, omschreven. 
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HOOFDSTUK 12 : POLITIEMAATREGELEN 

 
Artikel 118  
De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek vanaf zonsopgang tot zonsondergang 
behoudens uitzonderingen opgenomen in onderhavig politiereglement.  
 
Artikel 119  
Iedereen dient zich op de begraafplaatsen te gedragen met de eerbied die men aan de doden 
verschuldigd is.  
 
Artikel 120  
Het is verboden :  

1. zich op de begraafplaatsen te bevinden voor zonsopgang en na zonsondergang behoudens de 
uitzonderingen opgenomen in onderhavig politiereglement. 

2. de grasperken en beplantingen van de begraafplaatsen en aanhorigheden te betreden of de 
grafperken en beplantingen op welke wijze ook te beschadigen; 

3. voorwerpen zonder toelating weg te dragen; 
4. de graftekens en alle voorwerpen voor huldiging of versiering op welke wijze ook te 

beschadigen; 
5. binnen de omheining van de begraafplaatsen en op de aanhorigheden vuilnis of afval neer te 

leggen, tenzij op de daartoe aangewezen plaatsen; 
6. op de begraafplaatsen of aanhorigheden zich te gedragen op een wijze die de ernst en de 

stilte van de plaats, de orde en de eerbied voor de doden stoort of kan storen; 
7. met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen, waartoe 

machtiging wordt verleend; 
8. vergezeld te zijn van honden of andere huisdieren, uitgezonderd voor politiediensten en 

erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- of verdedigingshonden en visueel 
gehandicapten of andere andersvaliden met geleidehond; 

9. mortel te bereiden op de begraafplaatsen; 
10. opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de eerbied voor 

de doden stoort of kan storen; 
11. aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald bij het 

decreet van 16 januari 2004 of bij dit politiereglement; 
12. goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden op de begraafplaats. 

 
Artikel 121  
De personen die een verbod, voorzien door artikel 119, overtreden, zullen door de aangestelde van 
de gemeente buiten de begraafplaatsen worden gezet, onverminderd de gerechtelijke vervolgingen. 

 
Artikel 122  
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen in 
geen andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek 
niet van toepassing zijn, worden inbreuken op dit politiereglement bestraft met politiestraffen.  
 
Artikel 123  
De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.  
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of beschadigingen 
welke op de begraafplaatsen ten nadele van de nabestaanden zouden gepleegd worden aan de 
graven, erop aangebrachte gedenktekens, beplantingen, enz. 
 
Artikel 124  
Het is verplicht de bepalingen uit onderhavig politiereglement na te leven. Bij niet-naleving van deze 
bepalingen en na een schriftelijke ingebrekestelling door de gemeente zullen de kosten, veroorzaakt 
door de niet-naleving van het reglement, op de in gebreke blijvende familie of derde-belanghebbende 
worden verhaald. 
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HOOFDSTUK 13 : SLOTBEPALINGEN 

 
 
Artikel 125  
Voor de privé-begraafplaatsen gelden de artikelen 1 tot 14, 105 tot 112 en 118 tot 130 van dit 
politiereglement. 
 
Artikel 126  
Alle gevallen niet bepaald in het huidig politiereglement worden geregeld door het college van 
burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 127  
Elk vorig politiereglement van de gemeente Heusden-Zolder betreffende hetzelfde onderwerp wordt 
opgeheven. 
 
Artikel 128  
Dit politiereglement treedt in werking op 30 maart 2012.  
 
Artikel 129  
Dit politiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 
 
Artikel 130  
Afschrift van dit politiereglement wordt gestuurd aan de Bestendige Deputatie van de provincie 
Limburg en de griffies van de rechtbank van eerste aanleg en aan deze van de politierechtbank. 
 
 
 
 

*** 
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