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Aanweziq: Lieven Van Nyen, Voorzitter
Dorien Cuylaerts, Burgemeester
Bob Van den Eijnden, Jos Boeckx, Kar[ Geens, Lizette Keysers, Stefan
Maes, Schepenen
Wim De Visscher, OCMW-voorzitter
Frans Hermans, August Van De Mierop, Pau[ Bevers, Renilde Willemse,
Eric Vermeiren, Jack Jacobs, Nathalie Stoffelen, Nathatie Cuylaerts,
Matthijs Peeraer, Diede Van Dun, Patrick Nobels, Danny Eeten, Jurgen
Van Leuven, Raädsteden
Bart Adams, Gemeentesecretaris

Karel Roefs, Danny Eelen, RaadstidVerontschutdied:

Afwezie:

De Gemeenteraad O.2.,

4.
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de tijkbezorging, gewijzigd
bij het decreet van 10 november 2005, decreet van 18 april 2008, de decreten van 9 december
201 1 en het decreet van 22 februari 2013,28 maart 2014;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel42;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van de begraafptaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
2 december 2005;
Getet op het huishoudetijk regtement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen,
goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 28 apnl2014;
Gelet op artikel 13 uit het huishoudetijk reglement betreffende de gemeentetijke
begraafptaatsen dat stett dat om de eenvormigheid te bevorderen grafstenen en afdekptaten
dienen vervaardigd te zijn uit natuursteen van een donkere kteur;
Gelet op de beslissing van het cottege van burgemeester en schepenen van 16 maart 2016 dat
stett dat het reglement zat worden aangepast zodat voor kinderen de kteur van de grafsteen
gekozen mag worden;
Gelet op de aangebrachte wijzigingen in het huishoudetijk regtement betreffende de
gemeentetijke begraafplaatsen in bijtage;
Getet op de bespreking;

Besluit met eenpari van stemmen:
Art.1.-: De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het gewijzigde huishoudetijke
regtement betreffende de gemeentelijke begraafptaatsen ats volgt:
Hoofdstuk I : Gemeentelj ike bepalìncen
Algemeen
Artikel I
De gemeente Rijkevorsel beschikt over 2 begroofplaotsen gelegen te Rijkevorsel Centrum en
Sint-Jozef.
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De gemeentelijke begraafplaatsen zìjn bestemd voor de begroving van stoffelijke resten, de
begraving von urnen, de bijzetting van urnen in een columborium en de osverstrooiing van :

1. de personen die op het grondgebìed van de gemeente overleden zijn of er dood zijn
oongetroffen;
2. de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden
aangetroffen, meor díe in hoar bevolkingsregisters, vreemdelingen- en wochtregister zijn
ingeschreven;
3. de personen die werkelijk in de gemeente verblijven, moor omwille van hun persoonlijk
statuut vrijgesteld zijn van inschrijving ín haar bevolkings-, vreemdelingenregister en als
dusdanig gelijkgesteld worden met personen die daadwerkelijk ingeschreven zijn;
4. de personen die minstens 20 joar in Rijkevorsel gewoond hebben en die om reden van hun
verzorging níet meer dan 5 jaar naar een ínstelling of rusthuis werden afgeschreven;
5. de personen die dit in hun loatste wilsbeschikking te kennen hebben gegeven;
6. ondere don de hiervoor vermelde personen, wonneer de aonvroag daartoe wordt gedaan en
mits toelating tot het begraven op de gemeentelijke begroafplaotsen werd gegeven door de
burgemeester.
Artikel2
De begrovingen worden volgens plan in regelmatige volgorde uitgevoerd. EIke begroving of
bijzetting krijgt een volgnummer ingeschreven in een register met aonduiding van de ídentiteit
van de overledene.

o Percelen voor begravingen von stoÍfelijke resten in niet-geconcedeerde grond:
Graven bestemd voor de begraving van één persoon hebben een éénvormige
oppervlakte von 2 ,20m lengte x 1,20m breedte en 1,5m diepte voor een niet-
gecremeerd lichaam.
Graven bestemd voor de begravíng van twee personen hebben een eenvormige
oppervlakte van 2,20m lengte x 1,20m breedte en 2,10m diepte voor niet-
gecremeerde lichamen.
De eerste begraving voor de graven van twee personen zal gebeuren op een
diepte von 2,10m. De tweede begraving gebeurt op een diepte von 1,50m.

Er bestoat tevens de mogelijkheid om een urn bìj een stoffelijk rest te begraven.
Groven voor twee personen worden enkel toegestaan voor het kerkhof Centrum.

o Percelen bestemd voor de begraving von urnen:
De percelen om de urnen te begraven van één, twee of drie personen hebben een
éénvormige oppervlakte van 0,50m x 0,50m. Het samen begraven van drie urnen
in het urnenveld kan slechts als er geen gebruik gemookt wordt von sierurnen.

o Columbarium:
De urnen mogen eveneens in het voorziene columborium worden bijgezet. Een
columbarium is een bovengrondse bewaarplaats voor urnen ín de vorm van een
nissenconstructie. No het inbrengen von de urn zal de nis door de zorgen van de
gemeente afgesloten worden met een plaatje. Deze afdekplaat in donkere
natuursteen zal aan de nabestaonden overhondigd worden, tegen de vergoeding
bepaald in het gemeentelijk retributiereglement betreffende de
begraafplaatsen. Op de plaot worden door de nabestaanden de naam, geboorte-
en overlijdensdatum en eventueel een foto van de overledene(n) aangebracht.
Deze plaat mag enkel bevestigd worden na voorafgoondelijke toestemmíng van de
verontwoordelijke van de begroofplaats.
De nissen in het columbarium zijn bestemd voor drie gecremeerde lichamen, mits
er geen gebruik gemaakt wordt van sìerurnen.
Er kunnen eenvoudìge vaasjes worden aangebrocht oon de dekploten van het
columborium, in zoverre dot het uitzicht van andere dekplaten niet belemmerd
wordt en ondere dekplaten niet bevuild of beschadigd worden .

o Asverstrooiing:
Voor de osverstrooiíng is er op de gemeentelijke begraafplaatsen een strooiweide
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aangelegd. Aan de nabestoonden wordt een gedenkplaatje ter beschikking
gesteld, waorop zij op hun kosten de noam, geboorte- en overlijdensdotum van
de overledene aanbrengen. Deze gedenkplaat wordt op de hiervoor voorziene
muur bij de strooiweide aangebracht.
Het aanbrengen van siervaasjes of andere voorwerpen is niet toegeloten.
Bloemen kunnen op de strooiweide neergelegd worden. Na achtenveertig uur
dienen zij verwijderd te worden en kunnen ze gelegd worden op een speciaal
daortoe voorziene plek. De osvan gecremeerde stoffelijke resten kon eveneens
uitgestrooid worden op de aan het grondgebied von België grenzende terrìtoriale
zee. Ze kan ook begraven, bewoard of uitgestrooid worden op een andere plaats
dan op de aan het grondgebied von België grenzende territoriale zee of op de
begraafploats; dit in overeenstemming met de geldende bepalingen van het
decreet van 16 januari 2004 op de begraofplaatsen en de lijkbezorging.

Artíkel3
Bij het bezorgen van de stoffelijke resten op de gemeentelijke begraafplaatsen moeten de
gemeentelijke díensten voorof gewaarschuwd zijn door middel van het daartoe bestemde

formulier met vermelding of het gaat om een begraving von een stoffelijk rest of een urn, een
bìjzetting in het columbarium of een osverstrooiing. Die verplichting rust bij de nabestaonden
of de gemachtigde.
Artikel4
Uitsluitend de gemeentelijke oongestelde is ertoe bevoegd:
- de os uit te strooien;
- de kist of urn in de kuí|, de grafkelder of het columbarium te plaatsen;
- een grof te delven voor begravingen of bijzettingen in volle grond en de kuil te vullen;
- bestoande grafkelders te openen en te sluiten;
- de nis in een columbarium te openen, de urn te plaotsen en de nis af te sluíten.
Artikel5
Kinderen jonger dan ochttien jaar kunnen begraven, bijgezet of uitgestrooid worden ín het
daartoe bestemde perk.
Artikel6
Bijbegravingen van stoffelijke resten of urnen in een van de percelen waar de overledenen
Iiggen waarvan de grafrust van 30 jaar is verstreken, is niet mogelijk. Er wordt wel de
mogelijkheíd geboden om de eerste overledene te ontgraven en dan semen met het tweede
stoffelijk rest bij te zetten in de rij van nieuwe groven. Hierbij is het retributiereglement
betreffende de begraofplaatsen van toepassing.
Het bijbegraven van urnen in het urnenveld of het bijzetten in het columbarium in een van de
percelen of blokken waar de overledenen liggen waorvon de grofrust is verstreken, ìs níet
mogelijk. Er wordt wel de mogelijkheid geboden om de urn van de eerste overledene te
ontgroven of uit de nis te halen en deze naar een nieuwe urnenkelder of columbariumnis te
verplaatsen. Hier kan de urn dan samen met de andere urn worden begraven of bijgezet.
Hierbij ìs het retrlbutiereglement betreffende de begraafplaotsen von toepassing.
Artikel T
Pleegvormen welke de begraving voorafgoon zullen uitgevoerd worden conform wetten en
voorschriften opgelegd door de hogere overheid.
Opgravíngen
Artikel S

Bij elke aonvroog tot individuele opgraving moet een retributie betaald worden door de
aanvroger conform het retributiegreglement betreffende de begraafploatsen, uitgezonderd
wonneer de opgraving wordt uitgevoerd bij gerechtelijk bevelschrift.
Artikel9
AIs een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de burgemeester van die
andere gemeente toestemmíng geven voor de herbegraving in zijnlhaar gemeente vooraleer het
stoffelijk rest wordt opgegroven.
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Artikel 10
De oonvraag tot opgraving moet door de nabestaonde schriftelijk worden gericht aan de
burgemeester en kon enkel uitgevoerd worden mits diens goedkeuring.
Er moeten steeds volgende beschikkíngen worden nageleefd:
a. dag en uur waarop de opgravíng zal plaatsvinden, worden in overleg met de gemeentelijke
odmi ni stratí e v ostge ste ld ;
b. het grofteken, de beplantingen en olle andere voorwerpen die het openleggen van het graf
kunnen bemoeilijken of beletten, moeten verwijderd worden door de nabestoanden vooraleer
tot opgravíng wordt overgegoon;
c. een gespecioliseerde firma zorgt voor het openleggen van het graf , het lichten van de kist uit
het graf en het vullen van de kuìl/. Het openen en sluìten van de grafkelders gebeurt steeds
door de gemeente;
d. het openen van de nis, het uitnemen van de urn uit de nís en het opnieuw sluiten von de nis
geschieden door de zorgen van de gemeente;
e. het openen van de urnenkelder, het uitnemen van de urn en het opnieuw afsluiten van de
urnenkelder geschíeden door de zorgen van de gemeente.
Artikel 11

Er moet tot een opgraving worden overgegoon in tegenwoordigheid van de grofmaker en van
een gemachtigde die door de burgemeester is aangesteld en die er verslag van opmaakt.
Líjkenvervoer
Artikel 12

Als stoffelijke resten von de in België overleden personen noar het buitenland vervoerd moeten
worden, is het vervoer, noor gelang het geval onderworpen aan de formaliteiten vermeld in:
a) het koninklíjk besluít van 8 moart 1967, als het lijk vervoerd moet worden noor Luxemburg
of Nederlond;
b) het akkoord von Strootsburg van 26 oktober 1973, als het lijk vervoerd moet worden naar een
ander lond dan vermeld onder o) en dat het akkoord van Strootsburg ondertekend heeft;
c)het regentbesluit van 20 junì 1947, als een lijk vervoerd moet worden naor een land dat niet
bedoeld wordt in a) of b).
Het vervoer van gecremeerde lijken ís vrij, maar moet verlopen volgens de regels van de
welvoeglijkheid.
Graftekens, bouw- en beplantíngswerkzaamheden, onderhoud van de graven
Artikel 13

Het is niet toegestaan grafstenen of andere gedenktekens te ploatsen die door hun vorm,
afmetingen, hun opschriften of de aard van de materialen de esthetische uníformìteit
verstoren.
De rechtstaande graftekens en ondere gedenktekens mogen volgende afmetingen níet
overschrijden:
* op de porken bestemd voor het begraven van stoffelijke resten van volwassenen boven de
achttien jaar bedragen de afmetingen von de rechtstaande stenen:0,90m hoogte bij
0,70m breedte en 0,20m dikte. Teneinde de eenvormígheid te bevorderen dienen de grafstenen
vervaardigd te zijn uit natuursteen van een donkere kleur;
* op de parken bestemd voor het begroven van stoffelijke resten van personen onder de 18 jaar
bedragen de afmetingen von de rechtstaande stenen: 0,90m hoogte bij 0,50m breedte en 0,12m
dikte. De grofstenen dienen vervaardigd te zijn uit notuursteen von een kleur naar keuze;
* op parken bestemd voor het begraven ven urnen bedragen de afmetingen van de afdekplaat:
0,50m x 0,50m bij een dikte van 0,02m. De ofdekploat wordt op het lessenoardeksel
gemonteerd met een verwijderbare siliconenlijm. Teneinde de eenvormigheid te bevorderen
dienen de dekploten vervoardigd te zijn uit natuursteen van een donkere kleur;
Voor het plootsen von een grofsteen díent een grondploot voorzien te zijn van 0,50m x 1,20 m
met een dikte tussen de 0,03m en 0,05m.
Het plaatsen van dekstenen op parken bestemd voor het begraven van stoffelijke resten wordt
niet toegelaten
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Artikel 14
De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat ze de veíligheid en
doorgang niet belemmeren en dat ze geen schade oanbrengen aan de aangrenzende groftekens
en graven.
Artikel 15
Het plaatsen van een grofsteen bij een stoffelijk rest wordt slechts toegestaan op het moment
dat de begroving reeds heeft ploatsgevonden op het eerstvolgende oongrenzende perceel. Dit
om instortingsgevaar te voorkomen.
Artikel 16

Voor ze op de begraafplaatsen worden toegestaan, moeten de voor het grafteken bestemde
materialen volledig ofgewerkt en gekopt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Geen enkel hulpmoteriaal of restmateríaal mog binnen de omheining van de begraafplaats
worden achtergelaten.
De materialen worden oongevoerd en geplaatst al naar gelang de behoeften.
No een zonder gevolg gebleven ingebrekestellíng wordt er op bevel van de burgemeester van
ambtswege overgegaan tot het wegnemen von de materialen op kosten von de overtreder.
Artikel 17
De bloemen en planten die op de graven zijn oangebracht, moeten steeds ín goede staat
onderhouden zijn. Als ze afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan
zullen de opruiming en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het
gemeentebestuur.
Kransen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra ze niet meer fris ziin.
Kransen of bloemen uit kunstmatíg materiaal mogen niet geplaatst worden in een omhulsel,
geheel of ten dele uit breekbaar glas.
Artíkel 18
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemookt worden. Banken zijn niet
toegestaan. Rond de graven mogen geen kiezels of sìerbestrating worden geplaatst.
Artikel 19
Op de graven worden geen sierobjecten geplaatst die de sereniteit van het kerkhof verstoren.
Artikel20
De beplantingen en de graspaden, voorzien en onderhouden door de gemeentelijke diensten,
voor en tussen de groven, mogen niet beschadigd worden. Bloempotten mogen niet ingegraven
worden.
Artikel2l
Bloemen, planten en toegeloten sierobjecten dienen op het grafmonument geploatst te worden,
Enkel bij een urnenveld is het toegestaan om deze voor het grafmonument te ploatsen.
Artikel22
Bij vaststelling van verwaarlozing -een grof dat onzindelíjk is (met onkruid overgroeid), een
zerk die overhelt, een zerk die schuin staat of is omgevallen, een zerk díe onleesboar is - wordt
een okte van verwaarlozing opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde.
Die akte blijft een jaar lang bij het graf en oan de ingangvan de begraafplaats aangeplakt. Na

het verstríjken van díe termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van
ambtswege overgegaan tot ofbrook of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de
ingebreke bli jvende fami Ii e.
Hoofdstuk 2: bí izondere bepolìneen
Artikel23
Het stoffelijk rest von de overledene blijÍt gedurende dertig jaar begraven op niet'
geconcedeerde gronden of in het urnenveld of bijgezet in een columborium. De grafrust voor
kinderen tot de leeftijd van achttien jaar is onbeperkt zolong één van de oudersvon het kind
leeft.
Artikel 24
Níet-geconcedeerde gronden of nissen kunnen herbruikt worden voor nieuwe begravingen of
bijzettingen. h4instens één jaor voor het verstrijken von de termijn van de begraving of
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bijzetting of voor de geplande ruiming van de graven of níssen, wordt aan de ingang van de
begraafplaats en bij elk graf een bericht aangeplakt. Hierdoor worden de belonghebbenden
ingelicht over de termijn waarbinnen zíj de graftekens kunnen wegnemen. Bij het verstrijken
van die termijn worden de materiolen eigendom van het gemeentebestuur. Naast de
kennisgevíng oon het graf zal door de gemeentelijke administratíe de berichtgeving van
ontruiming in de mate van het mogelijke ook persoonlijk ter kennis gebracht worden van de
nobestaanden tot en met de eerste graod (kínderen, echtgenoot of samenwonende partner,
ouders).
Artikel25
De oanleg van nieuwe grafkelders en graven boven het maoiveld wordt niet toegestaan. lngeval
een heel gezin samen overlijdt tengevolge von een ongeval, zal de mogelijkheid gegeven
worden deze te begraven ín een fomiliegrof .

Artíkel26
Er worden geen concessies verleend op de gemeentelijke begraafplootsen.
Artikel 27
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegonkelijk van zonsopgang tot zonsondergong,
behoudens afwijkingen die door de burgemeester vastgesteld zijn.
Artikel2S
Het gemeentebestuur kan niet aansprokelijk gesteld worden voor de diefstallen of
beschodigingen, gepleegd ten nodele van de nobestaanden, aan de graven, erop oongebrachte
gedenktekens, beplantingen, enzovoort.
Artikel29
Op de begroafplaatsen zijn alle handelingen verboden woardoor de orde of de aan de doden
verschu ldígde eerbied verstoord wordt.
Het is in het bijzonder verboden:
- aanplakbrleven of opschriften aan te brengen,behoudens in de gevollen die bepaald zijn in het
decreet van 16 jonuori 2004 of in dit reglement;
- goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.
Artíkel 30
Het is verboden:
-de grasperken en de oanplantingen op de begraofplaats en aonhorigheden te betreden oÍ op
welke wijze dan ook te beschadigen;
-de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen;
-binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en ofvol afkomstig van
het kerkhof neer te leggen op andere don de doartoe bestemde plaotsen;
-om zich op de begraafploats of de oanhorigheden te gedrogen op een wìjze dìe niet
overeenstemt met de ernst en de stilte van de plaats en met de eerbied verschuldigd aan de
doden;
-met gemotoriseerde voertuigen de begroafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke
redenen waarvoor toestemming wordt verleend door de burgemeester;
-vergezeld te zijn von honden of andere dieren, met uitzonderíng voor visueel gehandicapten of
ondere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende
bewoki ngsonde rnemi ngen met woak-, spe u r - en ve rde di gi ngshonden ;
-opschriften of grafschriften oan te brengen die de welvoegelijkheid, de orde en de aan de
doden verschuldígde eerbíed verstoren.
Artikel3l
Enkel lijkwagens, dienstvoertuigen of speciaal uitgeruste voertuigen worden binnen de
begraafplaatsen toegelaten en dit olleen ter gelegenheíd van een lijkdienst of voor
beheerwerken. Andere vervoermiddelen zijn verboden zonder vergunning afgeleverd door de
burgemeester of zijn aangestelde.
Hoofdstuk 3 : sanctíonerìnq
Artikel 32
Overtredingen op dit reglement zijn strafbaar gesteld met een gemeentelijke administratíeve

Gemeente RijkevorseI Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel



sonctie overeenkomstig de politieverordening van de gemeente Rijkevorsel ínzake overlast,
privatìef gebruik, veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en openbore
gezondheid en veiligheid,zoals goedgekeurd door de gemeenteraod (26 oktober 2011).
Hoofdstuk 4: Slotbepalìnqen
Artikel33
Alle gevollen, niet bepaald in het huidig reglement, worden geregeld door het College von
Burgemeester en Schepenen.
Art.2.- Dit regtement treedt in werking op 1 september 2016.
Art.3.- Het huishoudetijk regtement betreffende de gemeentetijke begraafptaatsen d.d. 28 aprit
2014 wordt opgeheven met ingang van 1 september 2016.
Art.4.- Dit regtement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artiketen 186 en 187 van het
gemeentedecreet.

Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum ats boven.
De Gemeentesecretaris
(wg.) Bart Adams

Voor eensluidend uittreksel:
Op bevel :

De Gemeentesecretaris,

Bart Adams

De Voorzitter,
(wg.) Lieven Van Nyen

De

Van Nyen
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