
HST 3 Begraafplaatsen en lijkbezorging   

 
A. Algemene bepalingen 
 

Art. 444 
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand.  Dit geldt eveneens ingeval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de 
gemeente. 
 
Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op basis van een 
getuigschrift afgeleverd door de behandelende geneesheer of een geneesheer hiertoe aangesteld 
door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 

Art. 445 
Diegene die voor de begraving instaat, regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende 
de begrafenis.  Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan. 
 

Art. 446 
De begrafenis zal plaatshebben binnen de zeven (kalender)dagen na het afleveren van de toelating 
tot begraven.  De Burgemeester beslist over uitzonderingen hieromtrent. 
 
Het gemeentebestuur beslist in overleg met de nabestaanden of vrienden van de overledene over de 
datum en het uur van de begraving.  Behoudens in speciale gevallen, op advies van de behandelende 
geneesheer, zal de begrafenis ten vroegste plaatshebben 24 uren na de aanvraag.   
 

Art. 447 
Tot vormneming, balseming of kisting mag niet worden overgegaan zolang het overlijden niet werd 
vastgesteld door de behandelende geneesheer of de geneesheer hiertoe aangesteld, ofwel, wanneer 
het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte oorzaak, na vrijgave van het stoffelijk 
overschot door de procureur des Konings. 
 
De Burgemeester kan beslissen dat hij of zijn gemachtigde de kisting zal bijwonen en toezicht zal 
houden op de voorschriften inzake doodskisten. 
 

Art. 448 
Er wordt een register gehouden, dat genummerd en geparafeerd wordt door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand en waarin dag na dag, zonder enig wit vlak, de verloven tot begraving en de plaats 
van begraving worden ingeschreven: 

- personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn 
- personen die buiten de gemeente overleden zijn en die in het bevolkingsregister van de 

gemeente Hulshout zijn ingeschreven 
 

Art. 449 
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling wordt bij toepassing van dit reglement verstaan 
onder “begraving”: 

- het teraardebestellen, dit is begraven in volle grond van stoffelijke resten (overleden lichaam 
of as) van een overleden persoon 

- het bijzetten van een stoffelijk overschot of as in een grafkelder 
- het uitstrooien van de as op een strooiweide 
- het bijzetten van de as in een columbarium 

 

Art. 450 
De teraardebestellingen van de stoffelijke resten hebben plaats op één van de gemeentelijke 
begraafplaatsen. 
De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van stoffelijke resten, het bijzetten van stoffelijke 
resten in reeds bestaande grafkelders, het bijzetten van asurnen in een columbarium, het begraven 
asurnen op het urnenveld en de verstrooiing van as op een strooiweide van: 

- personen die op het grondgebied van Hulshout overleden zijn, en menselijke lijken, ontdekt op 
het grondgebied; 

- personen die buiten het grondgebied van Hulshout overleden zijn, maar die in het bevolkings- 
of vreemdelingenregister ingeschreven zijn of personen die in de bevolkings- of 
vreemdelingenregister van Heist-op-den-Berg ingeschreven zijn en tot de kerkelijke 
omschrijving van de parochie St.-Mattheus Hulshout behoren. 

- personen die begunstigde zijn van een eerder afgeleverd recht op begraving in een 
geconcedeerd perceel of bijzetting in een bestaande grafkelder of in een geconcedeerde nis; 



- andere dan hiervoor vermelde personen met familiebanden t.e.m. de 2de graad of 
dorpsbindingen (ingeschreven in de bevolkingsregisters van hulshout gedurende tenminste 10 
jaar) wanneer een aanvraag daartoe wordt gedaan en mits aankoop van een nieuwe 
concessie.   

 
B. Lijkbezorging 
  

Art. 451 
Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen onder toezicht van het 
gemeentebestuur. 
 
Het vervoer van stoffelijke overschotten, gekist of in een lijkwade, gebeurt in een lijkwagen of op de 
meest passende wijze.   
 

Art. 452 
Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente dan de plaats van overlijden 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. 
 

Art. 453 
Het vervoer van lijken wordt waargenomen door private ondernemingen, onder toezicht van het 
gemeentebestuur, dat er voor zorgt dat het vervoer ordelijk en met de aan de overledene 
verschuldigde eerbied verloopt. 
 

Art. 454 
Het stoffelijk overschot moet in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst worden. 
 

Art. 455 
Het is verboden gebruik te maken van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procedés 
die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of crematie beletten. 
 

Art. 456 
De Burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen. 
 

Art. 457 
Na de kisting is het verboden de doodskist te openen, behalve om te voldoen aan een gerechtelijke 
beslissing. 
 

Art. 458 
De afmetingen van de gewone grafkuilen op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn 220 cm lengte op 
80 cm breedte.   
Indien er vanaf de inwerktreding van de politieverordening van 3 september 2007 een concessie 
aangegaan wordt mogen er ten hoogste 2 stoffelijke overschotten worden samengebracht.  
Grafkelders zijn niet toegelaten.   
 
De afmetingen van grafkuilen voor kinderen tot 14 jaar zijn 170 cm lengte op 70 cm breedte. 
 
De afstand tussen de doodskisten of lijkwaden bedraagt minstens 60 cm. 
 

Art. 459 
De asurnen dienen begraven te worden in volle grond op een diepte van 80 cm.  De afmetingen van 
de grafkuilen voor de urnen zijn 50 cm lang en 50 cm breed, met een tussenafstand van 20 cm.  
 
Of de asurnen worden bijgezet in een columbarium dat ter beschikking gesteld wordt door het 
gemeentebestuur. 
 
Indien er vanaf de inwerktreding van deze politieverordening een concessie aangegaan wordt kunnen 
er twee urnen te samen begraven of bijgezet worden. 



 
Asverstrooiïngen gebeuren op een hiertoe voorbehouden asverstrooïingsweide door een aangestelde. 
 

Art. 460 
De begravingen zullen in regelmatige volgorden worden uitgevoerd, overeenkomstig het plan van 
aanleg van de begraafplaats. 
 

Art. 461 
Een niet-geconcedeerd graf  moet minstens 10 jaar bewaard worden. 
 

Art. 462 
Er worden concessies verleend voor het begraven van stoffelijke overschotten en voor het begraven 
of bijzetten van urnen, volgens de tarieven opgenomen in het retributiereglement betreffende de 
gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
Betreffende concessies omvatten een perceel grond van 2,5m2 zijnde 250 cm lengte en  
100 cm breedte.  
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de concessies te verlenen, 
conform de modaliteiten van het politiereglement en de tarieven voorzien in het retributiereglement 
betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen, dat periodiek door de gemeenteraad wordt 
vastgesteld. 
 
De concessie wordt voor 25 jaar verleend, verlengbaar per 25 jaar. 
 
De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen.  Zij 
vermeldt de identiteit, geboortedatum en woonplaats van de aanvrager(s) en van de begunstigde(n). 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt tevens gemachtigd om de concessies te 
beëindigen bij toepassing van een procedure van verwaarlozing, conform de geldende wetgeving. 
 
Naar aanleiding van elke bijbegraving of bijzetting dient de concessie expliciet hernieuwd te worden.  
Indien er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de 
concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend, blijft de concessie bestaan 
gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit 
overlijden zich minder dan 10 jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan. 
 
Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan, maakt de 
Burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om 
hernieuwing bij hem moet toekomen.  Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het 
graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. 
Als er geen aanvraag voor een hernieuwing is gedaan, vervalt de concessie. 
 
In éénzelfde concessie mogen slechts twee personen begraven worden. 
Door het verlenen van een concessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond of de 
columbariumnis niet.  Zij verleent slechts een genot en gebruiksrecht met een speciale, tijdelijke en 
nominatieve bestemming. 
 
Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen, of bij ontstentenis hiervan, iedere 
belanghebbende, kan de gemeenteraad een concessie voortijdig beëindigen. 
Bij beëindiging op verzoek, kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch gedeeltelijk 
teruggevorderd worden.  Vooraleer de gemeenteraad tot beëindiging overgaat, zal de vraag tot 
beëindiging worden aangeplakt gedurende 6 maanden aan de ingang van de begraafplaats en aan de 
betrokken concessie, en zal, indien mogelijk, de concessiehouder schriftelijk in kennis worden gesteld.  
Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
 
C. Ontgraving 
 

Art. 463 



Ontgravingen zijn enkel mogelijk: 
-          bij bevel van de gerechtelijke overheid; 
-          bij terugneming van het geconcedeerd perceel of de nis wegens openbaar belang of 

dienstnoodwendigheden; 
-          bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats; 
-          op verzoek van de belanghebbenden (alle erfgenamen: echtgeno(o)t(e) + bloedverwanten in 

eerste lijn), mits machtiging van de Burgemeester.  Het verlenen van de toestemming tot 
opgraving door de Burgemeester kan enkel olm ernstige redenen. 

  
Ingeval van herbegraving moet vooraf een toelating tot herbegraving worden bekomen op een 
gemeentelijke begraafplaats of een begraafplaats buiten de gemeente.  Het stoffelijk overschot moet 
onmiddellijk naar de nieuwe bestemming worden vervoerd en begraven, mits inachtneming van alle 
voorschriften ter zake.  Ingeval van crematie, wordt de as behandeld overeenkomstig artikel 19 en 24 
van het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging dd. 16.01.2004. 
 

Art. 464 
Tijdens de opgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd. 
Bij de ontgraving zullen enkel de door de Burgemeester gerechtigde personen toegelaten worden.  
 

Art. 465 
Van de ontgraving wordt door de Burgemeester een verslag opgemaakt. 
Indien de staat van de kist of de urne het vereist, schrijft de Burgemeester of zijn gemachtigde voor 
dat ze vernieuwd wordt of dat elke andere maatregel genomen wordt die van aard is de 
welvoeglijkheid of de openbare gezondheid te beschermen. 
Als wordt vastgesteld dat kledingsstukken of andere omhulsels het verteringsproces ernstig vertragen 
moet de ondoordringbaarheid voor lucht van deze omhulsels bij herkisting worden opgeheven. Zo 
mogelijk wordt het storende omhulsel verwijderd.  Tijdens een eventueel transport van de onverteerde 
resten wordt gebruik gemaakt van een al dan niet herbruikbare lucht- en vloeistofdichte kist.  
 

Art. 466 
De ontgraving geschiedt op initiatief van de aanvrager/begrafenisondernemer.  De kosten van de 
ontgravingen, volgens de tarieven van het retributiereglement, zijn ten laste van de aanvrager, 
behoudens indien zij uitgevoerd worden op bevel van de gerechtelijke overheid of ten gevolge van 
een bestuurlijke beslissing 
 
D. Graftekens, onderhoud- en beplantingswerken 
 

Art. 467 
Het is verboden grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, 
opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en sereniteit op de 
begraafplaats kunnen verstoren. 
 

Art. 468 
Op het grafmonument op de strooiweide kunnen naam- of herdenkingsplaatjes worden aangebracht.  
Deze naamplaatjes of herdenkingsplaatjes hebben verplicht een rechthoekige vorm met een lengte 
van 15 cm en een breedte van 6,5 cm.  Het materiaal wordt bepaald door het gemeentebestuur.  Er 
mogen maximum vier tekstlijnen worden ingegraveerd nl.: 

1. de naam en voornaam van de overledene 
2. echtgeno(o)t(e)/weduw(e)naar naam en voornaam 
3. geboortedatum 
4. datum van overlijden 

De bevestiging gebeurt door middel van een kleefstrook en wordt uitgevoerd door het technisch 
personeel van de gemeente.  Het naamplaatje zal minimum 10 jaar bevestigd blijven, te rekenen 
vanaf de aanvraagdatum en mag na deze periode automatisch door technische dienst verwijderd 
worden.  De vergoeding voor het naamplaatje, het graveren en plaatsen wordt vastgesteld in het 
retributiereglement. 
 

Art. 469 



Op de strooiweide zelf mogen geen bloemen, kransen of planten aangebracht worden, enkel op een 
plaats die er voor voorzien is. 
 

Art. 470 
Het columbarium moet zijn éénvormigheid en esthetisch uitzicht blijven behouden.  De afdekplaten 
van de nissen in het columbarium worden geleverd door het gemeentebestuur.  Het is niet toegelaten 
om op of aan de nissen van het columbarium, op eigen initiatief, sierstukken, constructies of andere 
versiersels te plaatsen of te hangen.  Enkel op de door het gemeentebestuur aangeduide plaats mag 
een vaasje en foto bevestigd worden.  Het vaasje moet vervaardigd zijn in een duurzaam materiaal en 
de inhoud ervan mag de nabijgelegen nissen niet hinderen. Inbreuken hierop worden ambtshalve 
verwijderd. 
 

Art. 471 
Op het urnenveld is het niet toegelaten op de afdekplaat enige constructie te plaatsen: 

- hoger dan 50 cm 
- binnen de rand van 5 cm 

 
De afdekplaat, enkele plaat en dikte van 2 cm, dient aangebracht te worden op maaiveldhoogte. 
 

Art. 472 
Bij herinrichting of uitbreiding van bestaande begraafplaatsen is het niet toegelaten grafstenen of 
andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, opschriften of aard van de 
materialen, de reinheid, de gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren. 
Vanaf de inwerkingtreding van deze politieverordening zullen de reeds begonnen rijen op de 
begraafplaats nog verder afgewerkt worden volgens de oude politieverordening en bij het begin van 
een nieuwe rij zullen er alleen nog rechtstaande gedenktekens op een sokkel met bodemplaat mogen 
geplaatst worden.    
In dit verband hebben deze gedenktekens volgende afmetingen: 
  
In gewone grond: 

-          voor volwassenen: 90 cm hoog, 60 cm breed en 20 cm dik 
-          voor kinderen: 80 cm hoog, 50 cm breed en 15 cm dik 

In geconcedeerde grond: 
-          voor volwassen: 90 cm hoog, 60 cm breed en 20 cm dik 

In twee geconcedeerde gronden naast elkaar:  
-          twee gedenkstenen van 90 cm hoog, 60 cm breed en 20 cm dik met een tussenruimte van 40 

cm 
De gedenkstenen dienen gecentreerd op het graf geplaatst te worden; 
De afstand tussen twee gedenkstenen bedraagt 40 cm. 
  
De afmetingen van de sokkel: 10 cm hoog, 70 cm breed en 25 cm dik 
De afmeting van de bodemplaat: lengte 1m, breedte 50 cm.  De 50 cm breedte van de bodemplaat is 
te rekenen vanaf de achterkant van de sokkel van de gedenksteen.  De sokkel wordt op de 
achtergrens van de bodemplaat geplaatst. 
  
De graven zullen door de zorgen van het gemeentebestuur met gazon bezaaid en onderhouden 
worden. Enkel de bodemplaat mag men benutten voor het aanbrengen van beplantingen. 
  
Indien de afmetingen niet nageleefd worden, zullen de kosten bij eventuele aanpassing of verplaatsing 
verhaald worden op de aanvrager. 
 

Art. 473 
De graven mogen niet afgedekt worden met materialen die door hun aard of wijze van aanbrengen, 
gemakkelijk op de wandelwegen of naburige graven of gazon verschuiven. 
 

Art. 474 
Verwanten of vrienden van de overledenen mogen op het graf bloemen en planten onderhouden, met 
uitsluiting van houtgewas. 
 



Art. 475 
Kronen of sierstukken uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of 
gedeeltelijk bestaande uit breekbaar glas. 
 

Art. 476 
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen worden gemaakt.  Kniel- of bidbanken zijn 
eveneens verboden. 
 

Art. 477 
Bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden worden.  
Ze moeten verwijderd worden door de nabestaanden of verwanten zodra ze onfris zijn.  Bij in gebreke 
blijven zal dit gebeuren door de zorgen van het gemeentebestuur. 
De aanplantingen moeten derwijze aangelegd en onderhouden worden dat zij zich niet uitbreiden 
buiten de afmetingen toegewezen aan het graf, noch het zicht op de identificatiegegevens op het graf 
belemmeren.  De hoogte moet beperkt worden tot 1 meter. 
 

Art. 478 
Het onderhoud van de graven en gedenktekens rust op de belanghebbenden. 
 
Verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de Burgemeester.  Die akte blijft een jaar bij het graf 
en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.  In de mate van het mogelijke zullen de 
familieleden worden verwittigd. 
 
Na het verstrijken van deze termijn en bij niet herstelling worden de concessies beëindigd door het 
College van Burgemeester en Schepenen.  Van ambtswege wordt overgegaan tot afbraak of tot het 
wegnemen van de materialen. 
 
Ingeval van dringende noodzakelijkheid kan de Burgemeester ambtshalve verwaarloosde 
gedenktekens doen wegnemen zonder verhaal of aanspraak op vergoeding.  De dringende noodzaak 
zal worden vastgesteld in een akte, opgemaakt door de Burgemeester, die wordt aangeplakt aan het 
graf en aan de ingang van de begraafplaats, en zal verstuurd worden aan de concessiehouder of zijn 
of haar gekende nabestaande of belanghebbende. 
 

Art. 479 
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. 
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor diefstallen welke ten nadele van particulieren op 
begraafplaatsen worden gepleegd, noch voor eventuele schade veroorzaakt door haar organen of 
aangestelden in uitoefening van hun functie. 
 

Art. 480 
Het weghalen van gedenktekens is aan een voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester 
onderworpen. 
 

Art. 481 
Binnen de omheining van de gemeentelijke begraafplaatsen mag geen enkel materiaal achtergelaten 
worden.  De materialen worden aangevoerd en geplaatst naargelang de behoeften.  De voor 
graftekens bestemde stenen moeten langs alle zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn en gereed 
om onmiddellijk geplaatst te worden. 
 

Art. 482 
Op zondagen en wettelijke feestdagen is het verboden op de begraafplaatsen gedenktekens te 
plaatsen of onderhoudswerken uit te voeren. 
 
E. Ordemaatregelen 
 

Art. 483 
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn slechts voor het publiek toegankelijk van zonsopgang tot 
zonsondergang. 
 



Art. 484 
Op de begraafplaatsen is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of 
manifestaties op het getouw te zetten, die de welvoeglijkheid van de plaats, de orde en de eerbied 
voor de doden, stoort of kan storen. 
 

Art. 485 
De begraafplaatsen mogen enkel betreden worden door voetgangers, kinderwagens, vervoermiddelen 
van gehandicapte personen, lijkwagens of daarmee gelijkgestelde wagens ter gelegenheid van 
begrafenissen, werk- en voertuigen in dienst van de gemeente. 
 

Art. 486 
Op de begraafplaatsen is het aanbrengen van elke aanplakking, reclame, opschriften en voorwerpen 
die niet voorzien zijn in de wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging verboden. 
 

Art. 487 
Het is verboden op de begraafplaatsen te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen 
of zijn diensten aan te bieden. 
 

Art. 488 
De toegang tot de begraafplaatsen is ontzegd aan personen in staat van dronkenschap, aan kinderen 
beneden 12 jaar niet vergezeld van volwassenen, aan personen vergezeld van dieren evenals aan allen 
die zich niet behoorlijk zouden gedragen. “ 

 


