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Hoofdstuk I: Algemene bepalingen – Gebods - en verbodsbepalingen 
 

Artikel 1 
 
De gemeente Oosterzele beschikt over 8 gemeentelijke begraafplaatsen, met name in Oosterzele, 
Balegem (2), Scheldewindeke (2), Moortsele, Gijzenzele en Landskouter.  Zes van deze begraafplaatsen 
beschikken, naast gewone graven en grafkelders, tevens over een columbarium met sluitplaatnissen, 
over een asverstrooiïngsweide en over een asurnenveld.  Urnen mogen hetzij op een urnenveld worden 
begraven, hetzij in een concessie worden begraven. 
 
Overzicht van de huidige en toekomstige situatie  
 
 Gewone 

graven 
Columbarium Strooiweide Urnenveld Moslim 

begraafplaats 
Oosterzele  x x x x - 
Balegem oud  x + x + - 
Balegem nieuw  x x - x - 
Scheldewindeke oud  x - - - - 
Scheldewindeke nieuw  x x x x + 
Moortsele   x x x x - 
Gijzenzele  x x x x - 
Landskouter  x x x x - 
 
x = bestaand  + = te voorzien 
 

Artikel 2 
 
Op de gemeentelijke begraafplaatsen mogen enkel begraven worden: 
 

- De personen overleden op het grondgebied van onze gemeente of diegenen die er levenloos 
worden gevonden, 

- Overledenen van buiten het grondgebied van Oosterzele, maar die ingeschreven zijn in de 
bevolkingsregisters van onze gemeente, en zo zij er niet ingeschreven zijn, uitsluitend mits 
de geschreven toestemming van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 

- De begunstigden van een grafconcessie in Oosterzele. 
 

Artikel 3 
 
§1. De begravingen worden verricht op delen van de begraafplaats zoals door de burgemeester 
aangewezen op basis van de daartoe voorziene ruimtes die op een grondplan werden aangebracht.  
Derhalve kan de burgemeester delen reserveren of bestemmen voor het begraven van het stoffelijk 
overschot van een oud-strijder die eervol België heeft verdedigd, van burgers die terechtgesteld zijn door 
de vijand wegens hun vaderlandse activiteiten, van leden van een kloostergemeenschap, van 
begunstigden van een grafconcessie, van veraste lijken, van door de vijand opgeëiste burgers, van lijken 
gekist in een harde materie, van opgegraven beenderen, en andere. Waar mogelijk zal worden voorzien 
in een afzonderlijke kinderbegraafplaats. 
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§2. Er wordt voorzien in percelen bestemd voor het uitstrooien van de as van verbrande lijken. 
Columbaria worden ingedeeld in geconcedeerde en niet-geconcedeerde nissen.  De burgemeester stelt 
de volgorde vast waarin de nissen moeten worden gebruikt. 
 

Artikel 4 
 
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn dagelijks voor het publiek toegankelijk van 10 uur tot 
zonsondergang1. In de week vóór 1 november evenals op 1 en 2 november, tijdens het weekend van de 
plaatselijke kermis en de week vóór Pasen zijn de begraafplaatsen enkel toegankelijk voor de neerlegging 
van bloemen en andere grafversierselen2.  
 

Artikel 5 
 
§1. Eenieder die zich op een begraafplaats bevindt, dient zich te gedragen met de welvoeglijkheid en de 
eerbied die de bestemming van de plaats oplegt.  Degene die een ongepaste daad zou verrichten, wordt, 
onverminderd de eventuele rechtsvervolgingen, onverwijld van de begraafplaats verdreven door het 
bevoegd personeel dat, zonder uitstel de politie in kennis stelt van het gebeuren en zo mogelijk van de 
identiteit van de overtreder. 
 
§2. Het is inzonderheid verboden op de kerkhoven te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te 
verkopen, zijn diensten aan te bieden en aanplakbiljetten, borden of andere aankondigingtekens aan te 
brengen. 
 
§3. Men mag de begraafplaats niet verlaten met planten, bloemen of versieringen van welke aard ook, 
tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door de burgemeester. 
 
§4. Voor diefstal ten nadele van de nabestaanden kan het gemeentebestuur niet aansprakelijk gesteld 
worden. 
 

Artikel 6 
 
§1. De toegang tot de begraafplaatsen is verboden aan personen met een voertuig, zelfs met fietsen aan 
de hand geleid.  Uitzondering hierop vormen de in dienst zijnde lijkwagens.  Ook het parkeren van 
voertuigen aan de inritten van de begraafplaatsen, derwijze dat zij de gemeentelijke diensten die instaan 
voor het onderhouden van de begraafplaatsen hinderen, is strikt verboden. Op afspraak met de bevoegde 
ambtenaar kunnen de begraafplaatsen wel opengesteld worden voor steenkappers en voor aannemers 
verantwoordelijk voor het plaatsen van een grafmonument. 
 
§2. Toegang is eveneens verboden aan dronken personen, aan leurders, aan niet door volwassen 
vergezelde kinderen jonger dan 12 jaar, aan dragers van wapens, aan personen vergezeld van honden of 
andere dieren, aan personen die korven, manden, boodschappentassen, zakken, balen, koffers en 
dergelijke dragen, tenzij daarin voorwerpen geborgen zijn voor het onderhoud en de versiering van de 
graven.  Die recipiënten moeten op verzoek van de politie, van de grafmaker of een ander persoon belast 
met het toezicht op de begraafplaats, ter controle worden geopend. In afzonderlijke gevallen kan de 
burgemeester toestemming geven op de begraafplaats te komen met voertuigen die hij bepaalt. 
 
§3 - Voor mensen met beperkte mobiliteit wordt een bijzondere mogelijkheid voorzien om het graf van 
een nabestaande vrij te bezoeken. Gedurende alle werkdagen kunnen zij een sleutel lenen van de 
                                                
1 De openingsuren worden aan de inkom van elke begraafplaats aan de bevolking medegedeeld. 
2 Dit betekent meer concreet dat in voormelde periodes geen grafstenen mogen worden geplaatst. 
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begraafplaats. Dat wordt opgetekend in een register dat zich in het gemeentehuis bevindt. Deze regeling 
is van toepassing voor de begraafplaatsen Balegem Nieuw en Scheldewindeke Nieuw. 
 

Artikel 73 
 
Het is verboden: 
 
1. Graven, graftekens, zinnebeelden, opschriften, bloemen, kransen, beplantingen, versieringen en 

dergelijke: 
- Te beschadigen, te besmeuren, te verminken, te vernielen, neer te halen of hoe dan ook te 

bezoedelen, 
- Aan te raken zonder toestemming van de belanghebbenden, 
- Weg te dragen van de begraafplaats zonder vergunning van de burgemeester, 

2. De grasperken of graven te betreden, er zich op neer te zetten of te leggen; 
3. Papier of ander vuilnis neer te leggen of achter te laten op graven of op een andere plaats op het 

kerkhof; 
4. Kinderen aan hun lot over te laten, ze te laten rondlopen of te laten spelen; 
5. Te spelen, te roepen, te zingen, muziek te maken of zich luidruchtig te gedragen; 
6. De muren of andere afsluitingen van de begraafplaats te beklimmen of te overschrijden of op de 

graftomben te klimmen; 
7. Buiten de toegestane tijdstippen binnen te dringen in de begraafplaats of in aanhorige percelen; 
8. In het struikgewas te dringen, in bomen te klimmen, die hoe dan ook te verminken door er tekens of 

inscripties in aan te brengen; 
9. De lanen, de paden en de wegeltjes tussen de graven te beschadigen; 
10. Op de tussen de rijen graven in aangelegde paadjes en lanen beplanting aan te brengen of beplanting 

uit te breiden4.   
11. Foto’s te maken, tenzij met toestemming van de burgemeester en, indien een foto van een graf wordt 

gemaakt, tevens met de toestemming van de belanghebbenden.  Die vergunning moet op aanvraag 
getoond worden aan de politie, de grafmaker of een andere aangestelde verantwoordelijke voor de 
begraafplaats. Nabestaanden die kunnen bewijzen dat zij familie zijn van de overledene, mogen 
zonder toestemming van de burgemeester foto’s maken van het graf van hun familielid; 

12. Zich te ontlasten van zijn behoeften buiten de daartoe voorhanden zijnde plaatsen; 
13. Enige daad te stellen die strijdig is met de welvoeglijkheid; 
14. Enig voorwerp te koop aan te bieden of uit te stallen en/of daartoe personen aan te spreken, zelfs al 

wordt het te koop aangeboden voorwerp niet getoond, aanbevelingskaartjes of voorwerpen uit te 
delen, zijn diensten aan te bevelen; 

15. Aanbevelingen te plaatsen op de graven of op de concessiegronden.  Alleen een discrete aanduiding 
van de naam, voornaam en het adres van de bouwer of ontwerper van de grafzerk is geoorloofd; 

16. Zich op te houden aan de ingang van de begraafplaats of de omgeving ervan met het doel zijn handel 
te bevorderen of zulks te doen in opdracht. 

 
Artikel 8 

 
Het is geboden: 
 
1. De begraafplaats te verlaten op het sluitingsuur; 
2. Gevonden voorwerpen aan de politie te overhandigen; 

                                                
3 Artikel 7 en 8 worden onder samengevatte vorm aan de ingang van elke begraafplaats medegedeeld, zodat het gemeentepersoneel 
desgevallend met verwijzing naar de teksten kan optreden. 
4 Enkel de gemeentelijke diensten zijn gemachtigd om op de gemeentelijke grond (op de begraafplaatsen) beplanting aan te brengen. 
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3. Bij een begraafplaats de lanen en paden vrij te houden. 
 
 

Artikel 9 
 
De bouwers of de oprichters van grafconstructies, of andere personen die de voorschriften van 
onderhavig reglement overtreden, kunnen door het college van burgemeester en schepenen tijdelijk of 
definitief de toegang tot de begraafplaats ontzegd worden. 
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Hoofdstuk II: Begraving – Plaatsen van grafmonumenten – Verwijderen van 
graven – Opgravingen en herbegraving 

 
 

1.Overlijdens – 
Aangifte 

Artikel 10 
 
§1.  Elk overlijden dat zich in de gemeente voordoet, dient onverwijld te worden 
medegedeeld aan de ambtenaar van Burgerlijke Stand van Oosterzele.  Dit geldt eveneens 
ingeval van ontdekking van elk menselijk lijk op het grondgebied van de gemeente.   
 
§2.  De aangevers regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de 
begrafenis.  Bij ontstentenis daarvan wordt door het gemeentebestuur van ambtswege het 
nodige gedaan en dit op de kosten van de nalatenschap.  Het stoffelijk overschot van 
behoeftigen wordt kosteloos op behoorlijke wijze gekist en vervoerd. 
 

Artikel 11 
 
Geen lijk mag worden gebalsemd, onherkenbaar gemaakt, of hoe dan ook vervormd worden 
voor dat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand of door 
de aangestelde geneesheer. 
 

Artikel 12 
 
In uitvoering van artikel 77 van het Burgerlijk Wetboek wordt door de ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand het verlof tot begraven afgegeven voor het verstrijken van de 
voorgeschreven 24 uren na het overlijden, indien het overlijden te wijten is aan een 
besmettelijke ziekte of andere oorzaak die de openbare gezondheid in gevaar zou kunnen 
brengen. 
 

Artikel 13 
 
In de zin van artikel 81 van het Burgerlijk Wetboek zal het verlof tot begraven van een door 
de rechterlijke overheid inbeslaggenomen lijk enkel afgegeven worden indien die overheid 
zich daartegen niet verzet. 

 
2. Kisting Artikel 14 

 
Nadat het verlof tot begraving is uitgereikt, moet het lijk hermetisch gekist worden. Bij 
gevaar voor de gezondheid dient de kisting onmiddellijk te gebeuren. Behalve om te voldoen 
aan een gerechtelijke beslissing, mag de kist na de kisting niet meer geopend worden. 

 
 Artikel 15 

 
Geen lijk mag gewikkeld worden in een materie die de natuurlijke en normale ontbinding 
ervan zou kunnen beletten. 
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 Artikel 16 
 
Geen doodskisten in metaal, hard hout of andere materie, die de natuurlijke en normale 
ontbinding van het lichaam zou kunnen beletten, mogen gebruikt worden, tenzij voor het 
overbrengen van het gekiste lijk buiten de gemeentegrenzen.  Zij moeten derwijze gemaakt 
en gesloten worden dat zij geen uitwasemingen of resten van het lijk doorlaten. Een 
uitzondering op deze regeling wordt toegestaan voor kisten die in een familiekelder bijgezet 
worden.  
 

 
3. Begraving Artikel 17 

 
Tot begraving van lijken kan alleen worden overgegaan na afgifte van de toelating tot 
begraven.  Indien het overlijden te wijten is aan een besmettelijke ziekte of een ziekte die de 
natuurlijke ontbinding van het lichaam versnelt of een andere oorzaak die de openbare 
gezondheid in gevaar zou kunnen brengen, dient de begraving onmiddellijk te gebeuren. 

 
 Artikel 18 

 
§1.  Enkel het personeel dat daartoe door het gemeentebestuur werd aangesteld, is bevoegd 
om na overhandiging van de ter zake dienende toelating tot begraven: 
 

- Lichamen of as te begraven 
- De asurnen in het columbarium bij te zetten 
- De as uit te strooien 

 
§2.  Enkel de gemeente is bevoegd te zorgen voor het afsluiten van de nissen van het 
columbarium door middel van een daartoe voorziene afsluitplaat waarop een tekst wordt 
gegraveerd met de voornaam, de familienaam, de geboortedatum en de overlijdensdatum van 
de overledene(n). 
 

 
 Artikel 19 

 
§1.  De afmetingen van de graven worden vastgelegd als volgt: 
 
- Familiekelder (concessie): 240 cm lengte en 100 cm breedte; 
- Geconcedeerd graf: 200 cm lengte en 100 cm breedte; 
- Niet-geconcedeerd graf: enkel een verticaal grafmonument op een sokkel van 30 cm lengte en 
100 cm breedte; 
- Kindergraf: 150 cm lengte en 100 cm breedte; 
- De urnen met de stoffelijke resten van de overledene en bestemd voor bijzetting in een 
columbarium mogen niet hoger zijn dan 23 cm en zullen een maximale diameter van 18 cm 
hebben; 
- Urnenvelden op een urnenveld: 50 cm op 50 cm en de onderplaat mag worden bekleed. 
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 §2.  In de niet-geconcedeerde gronden worden begravingen geregeld zoals voorzien in artikel 
19 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.  In het geval op 
verschillende diepten begraven wordt, kunnen, indien de omstandigheden zulks vereisen, na 
10 jaar deze gronden gebruikt worden voor nieuwe begravingen.  In zulk geval moeten de 
graftekens in deze gronden weggenomen worden door de eigenaars of hun rechthebbenden, 
die indien mogelijk moeten verwittigd worden. Een bericht zal geplaatst worden in de 
berichtenkast aan de ingang van de begraafplaats en bij het graf.  Zo de graftekens en de zich 
op de graven bevindende voorwerpen binnen de maand niet zijn opgeruimd, worden zij 
ambtshalve door het gemeentebestuur weggenomen en verkocht. 
 
§3.  De niet-geconcedeerde columbaria worden na verloop van 10 jaar ontruimd wanneer zij 
voor nieuwe bijzettingen moeten gebruikt worden.  De gemeente zorgt voor de verstrooiing 
van de as op strooiweide van de begraafplaats.  Een maand vooraf zal de familie in kennis 
gesteld worden van de geplande ontruiming uit het columbarium en de daarmee gepaard 
gaande verstrooiing. 

 
 Artikel 20 

 
Na het zinken van de kist of urn, moet de kuil onmiddellijk worden gevuld met losse aarde 
die goed aangedrukt wordt. 
 

Artikel 21 
 
In het daartoe bestemd perceel, mogen enkel opgegraven beenderen verzameld en begraven 
worden. 
 

Artikel 22 
 
In het columbarium en in de urnenvelden van de begraafplaats mogen enkel de urnen waarin 
de as van de verbrande lijken zich bevindt, bijgezet worden. 
 

Artikel 23 
 
Rouwbetuigingen, in al hun mogelijke vormen, zijn enkel geoorloofd indien ze ordelijk, 
welvoeglijk en met de verschuldigde eerbied aan de doden verlopen, derwijze dat zij de 
gemoederen van de bevolking niet in beroering brengen. 
 

Artikel 24 
 
Het houden van toespraken op de begraafplaatsen bij het memoreren van het leven en de 
verdiensten van de overledene, is onderworpen aan de toelating van de burgemeester en van 
de nauwste familieleden van de overledene. 
 

Artikel 25 
 
Het is verboden binnen de begraafplaats te filmen of te fotograferen, tenzij mits voorafgaande 
toestemming van de burgemeester. 
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4. Opgravingen 
& 
herbegravingen 
 

Artikel 26 
 
§1.  Er kan slechts tot ontgraving worden overgegaan mits een besluit van de burgemeester. 
Deze kan zich niet verzetten tegen een door de gerechtelijke overheid bevolen ontgraving. In 
alle gevallen wordt van de ontgraving proces-verbaal opgemaakt. 
 
§2.  De ontgravingen gebeuren zo vroeg mogelijk in de morgen, in aanwezigheid van de 
bevoegde ambtenaar van het gemeentebestuur.  Indien de staat van de opgegraven kist zulks 
vereist, schrijft de burgemeester voor dat ze vernieuwd wordt of dat elke andere maatregel 
wordt genomen die van aard is de welvoeglijkheid of de openbare gezondheid te 
beschermen. 
 
§3.  Alle kosten die met de opgraving en/of de herbegraving en/of met het openen van 
grafkelders of nissen verband houden zijn ten laste van dezen die ze aangevraagd hebben en 
zijn eventueel solidair te dragen.  
 
§4.  Toelating tot ontgraven wordt alleen gegeven wanneer het lijk overgebracht wordt naar 
een behoorlijker rustplaats of een van langere duur dan deze die oorspronkelijk werd 
bepaald.  
 
§5. Bij de herinrichting van een begraafplaats kan overgegaan worden tot ontgraving om aan 
de nieuwe indeling te voldoen. De kosten van de ontgraving en herbegraving worden gedekt 
door het gemeentebestuur. De familie wordt op voorhand gecontacteerd. 

 
Artikel 27 

 
De opgravingen, de herbegravingen, de opening van grafkelders en de opening van nissen, 
moeten zonder onderbreking uitgevoerd worden door een grafmaker,  in het bijzijn van de 
aanvrager of zijn bijzondere gevolmachtigde en van een politiebeambte. 
 

Artikel 28 
 
Ingeval een eind wordt gesteld aan de aanspraak op een grafconcessie, worden daaruit de 
lichamen of de beenderen opgegraven en herbegraven ofwel in een andere grafconcessie of 
grafkelder, in dat geval weliswaar in niet-geconcedeerde grond, ofwel in het ossuarium of 
knekelput5. 
 

                                                
5 Dergelijke knekelput zal worden voorzien bij de nieuwe ruimtelijke inpassing van de begraafplaatsen. 
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5.  
Vervoer van 
lijken 

Artikel 29 
 
§1.  Elk lijk moet vervoerd worden, tenzij de ambtenaar van de burgerlijke stand een andere 
manier van verplaatsing toelaat, onder de voorwaarden die hij bepaalt. 
 
§2.  De overledene moet van het sterfhuis, of van de inrichting waar hij is overleden, of van 
de plaats waar het lijk werd gebracht ingevolge een gerechtelijk bevel, of komende van een 
andere gemeente – en rekening houdend met mogelijke verkeersmoeilijkheden – langs de 
kortste weg naar de begraafplaats gebracht worden.  Een stilstand wordt toegestaan ter 
hoogte van de godsdienstige instelling of andere locatie, waar de lijkdienst plaatsgrijpt, en dat 
gedurende de strikt noodzakelijke tijd nodig om dat oponthoud te rechtvaardigen. 

 
 Artikel 30 

 
Indien de overledene niet in zijn woning is gestorven, of bij zijn overlijden naar een erkend 
lijkenhuis in Oosterzele werd overgebracht, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand 
toestaan dat het gekiste lijk in een gebouw te Oosterzele wordt opgebaard vóór de uitvaart 
plaatsgrijpt. 

 
 Artikel 31 

 
§1.  Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente geschiedt enkel na 
toelating van de ambtenaar van de burgerlijke stand en op voorlegging van een document  
waaruit het akkoord blijkt van de nabestaanden en van het gemeentebestuur van de plaats 
van bestemming. 
 
§2.  In voorkomend geval moet de doodskist verzegeld worden door een politiebeambte die 
van zijn verrichting proces-verbaal opstelt dat hij/zij zonder verwijl aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand overhandigt. 
 
§3.  Dit artikel is niet van toepassing indien het vervoer geschiedt op bevel van de 
gerechtelijke overheid belast met een rechterlijk vooronderzoek. 
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Hoofdstuk III: Specifieke bepalingen - Begraafmodaliteiten 
 
A. Concessies 
 

 
 
Wie 

Artikel 32 
 
§1. Het gemeentebestuur kan graf- en nisconcessies verlenen onder de voorwaarden voorzien 
in het huishoudelijk reglement betreffende de concessies en tegen de tarieven zoals die in de 
desbetreffende tariefverordening werden bepaald. 
 
§2. Zij kunnen enkel verleend worden aan natuurlijke personen.  Zij zijn onvervreemdbaar 
en kunnen niet worden afgestaan, tenzij aan het gemeentebestuur. Zij kunnen enkel langs 
erfelijke weg aan de familie worden overgedragen.  
 
§3. De concessies geven echter geen recht op eigendom, zelfs geen recht op vruchtgebruik. 
 
§4. Zij bevatten voor de gemeente enkel de verplichting een bepaalde ruimte of nis voor te 
behouden voor de begraving of de bijzetting van één of meerdere lichamen en/of asurnen. 
 
§5. Wanneer men een concessie voor 2 personen gekozen heeft in volle grond, kan er door 
het gemeentebestuur toegestaan worden om de 2e bijzetting te laten gebeuren onder de vorm 
van een urne. Het vervangen van de 2e kist door een urne geeft echter geen aanspraak om 
meerdere urnen bij te plaatsen in volle grond. De concessie blijft gelden voor 2 urnen. 

 
Procedure tot 
het verkrijgen 
van een 
concessie 

Artikel 33 
 
§1. Tot het verlenen van grafconcessies en tot het eventueel hernieuwen ervan wordt de 
bevoegdheid van de gemeenteraad overgedragen aan het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
 
§2. Bij de aangifte van een overlijden kan men een concessieaanvraag indienen bij de dienst 
burgerzaken. De concessieaanvraag wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en 
Schepenen. Bij een goedkeuring van de aanvraag, ontvangt de aanvrager een afschrift van het 
Collegebesluit nadat het gemeentebestuur de betaling van de concessie ontvangen heeft. 

 
Procedure tot 
het her-
nieuwen van 
een concessie 

Artikel 34 
 
§1. Minstens 1 jaar voor het verstrijken van een concessie wordt een akte opgemaakt waarin 
het verstrijken van de concessie bekendgemaakt wordt. De bekendmaking wordt ten minste 
1 jaar aan het graf en aan de begraafplaats geplaatst. 
 
§2. Voor het aanvragen van een hernieuwing van een concessie geldt dezelfde procedure als 
voor de eerste aanvraag. 
 
§3. Voor het hernieuwen van een concessie gelden de tarieven zoals vastgelegd in het 
retributiereglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen. 
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Gevolgen van 
een concessie en 
sancties bij niet-
naleving 
 
 

Artikel 35 
 
§1. Wanneer men een concessie aangaat, dan begint de concessietermijn te lopen vanaf het 
moment dat de concessie wordt aangegaan. Deze regeling geldt voor elke begraafmodaliteit. 
 
§2. Zelfs wanneer in de geconcedeerde grond nog geen begraving heeft plaatsgehad en er nog 
geen grafzerk is opgericht, moet die ruimte afgebakend worden en netjes en blijvend 
onderhouden worden door de belanghebbende-houder van de concessieakte.  
 
§3. Het veronachtzamen van de voorschriften bepaald in de twee vorige paragrafen betekent 
of staat gelijk aan onderhoudsverzuim van graven op geconcedeerde grond, waardoor 
derhalve wordt gehandeld zoals bepaald in artikel 11 6van de wet van 20 juli 1971 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging.  In voorkomend geval wordt door de gemeenteraad een 
einde gemaakt aan het recht op de concessie. 

 
Sluiting van  
een begraafplaats 

Artikel 36 
 
§1. Indien een begraafplaats of een aaneensluitend gedeelte ervan gesloten wordt, zal tot 
het einde van de vergunde termijn, een perceel van dezelfde grootte als het geconcedeerde 
op de nieuwe begraafplaats, of op een vrij liggend gedeelte van dezelfde begraafplaats, een 
perceel van dezelfde grootte als het geconcedeerde worden voorbehouden wanneer enige 
belanghebbende daartoe een aanvraag indient voor de datum, bepaald door de 
gemeenteraad, waarop de volledige ontruiming ervan dient verwezenlijkt te zijn. 
 
§2. De kosten van opgraving, vervoer en opnieuw begraven, van een nieuwe kelder, van het 
overbrengen van een grafmonument vallen – voor zover de aanvraag zoals in vorige 
paragraaf bedoeld, tijdig werd ingediend – ten laste van het gemeentebestuur.  Bij laattijdige 
aanvragen vallen alle kosten ten laste van de aanvrager.  Wanneer geen aanvraag is 
ingediend, worden de niet weggenomen graftekens eigendom van het gemeentebestuur. 
 

 
Afmetingen graf-
monumenten7 

Artikel 37 
 
In overeenstemming met artikel 19 van dit reglement worden de volgende afmetingen 
gerespecteerd voor grafmonumenten op geconcedeerde graven: 
 
Voor het horizontaal geplaatste deel van het grafmonument: 
 
De breedte en de lengte stemmen overeen met de afmetingen van de graven. 
De hoogte, gemeten ten opzichte van het niveau van het voetpad, bedraagt minimaal 10 cm 
tot maximaal 30 cm 
 
Voor het verticaal geplaatste deel van het grafmonument: 
 
De breedte stemt overeen met de afmeting van het graf 

                                                
6 Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, 
vervallen, ingestort of bouwvallig is.  De verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester; die akte blijft een jaar 
lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.  Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan de 
gemeenteraad een einde maken aan het recht op concessie. 
7 Een gedetailleerde werkfiche is hoort bij dit reglement. 
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De dikte van het monument is maximaal 15 cm 
De hoogte, gemeten ten opzichte van het niveau van het voetpad, bedraagt minimaal 60 cm 
tot maximaal 130 cm 
 
De graven worden aaneensluitend gelegd. Er wordt tussen elke grafzerk een betonnen plaat 
voorzien. De betonnen plaat moet volgende afmetingen hebben: lengte 200 cm, breedte 20 
cm en diepte 5 cm. Ze moet bestaan uit gewapend beton en geplaatst worden in 
gestabiliseerd zand. 
 
De grafmonumenten mogen uitgevoerd worden in om het even welk duurzaam materiaal. 
 

  
Andere 
bepalingen 
omtrent  
grafmonumenten 

Artikel 38 
 
§1. De aanplantingen mogen niet hoogstammig zijn noch door hun groei de omringende 
gronden innemen. De beplanting mag de omliggende graven niet hinderen of overgroeien.  
 
§2. Het plaatsen, wegnemen of verbouwen van grafzerken, alsmede het uitvoeren van 
allerlei werkzaamheden geschiedt onder toezicht van de gemeentelijke overheid.  
Voornoemde werken mogen, met uitzondering van kleine versieringswerken, niet 
uitgevoerd worden op zaterdag en zon- en wettelijke feestdagen.  Alvorens op de 
begraafplaats te worden toegelaten moeten de voor de grafzerken bestemde stenen langs 
alle zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te 
worden.  De materialen worden aangevoerd en geplaatst in functie van de voortgang van 
de werken.  Geen materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaats achtergelaten 
worden. 
 
§3. Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de 
burgemeester van ambtswege overgegaan tot de wegneming van de achtergelaten 
materialen op kosten van de overtreder. 
 
§4. De ondernemers zijn verantwoordelijk voor alle schade die zij veroorzaken. 
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B. Niet-geconcedeerde graven 
 

Wie Artikel 39 
 
Zonder concessie kunnen op de begraafplaatsen begraven worden of bijgezet in een 
columbarium: 
- personen welke op datum van hun overlijden ingeschreven waren in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister van Oosterzele; 
- personen welke overleden zijn op het grondgebied van Oosterzele; 
- menselijke lijken, ontdekt op het grondgebied van Oosterzele; 
- personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of 

internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in de gemeentelijke 
bevolkings- of vreemdelingenregisters.   

- personen die vroeger in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Oosterzele waren 
ingeschreven, maar die door het OCMW van Oosterzele in een instelling buiten de 
gemeente werden geplaatst en tot aan hun overlijden ten laste gebleven zijn van het 
OCMW van Oosterzele. 

- personen die vroeger in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Oosterzele waren 
ingeschreven gedurende minstens 20 jaar, maar die omwille van hun ouderdom, nl. 60 
jaar bij afschrijving uit het bevolkings- of vreemdelingenregister, of omwille van ziekte, 
wat dient te blijken uit een doktersattest, inwoonden bij één van hun kinderen buiten 
de gemeente en er verbleven tot aan hun overlijden.  

 
De nodige bewijsstukken dienen door de aanvrager(s) te worden voorgelegd.  

 
Procedure voor 
niet-
geconcedeerde 
grond 
 

Artikel 40 
 
§1. Bij de aangifte van het overlijden of bij aanvraag tot begraving kan men beslissen 
geen concessie aan te gaan. Wanneer men beslist geen concessie aan te gaan, 
ontvangt de betrokkene een document ter kennisgeving waar hem/haar wordt 
medegedeeld dat men na het verstrijken van de termijn, het graf niet meer in 
concessie kan worden genomen. 
 
Na 10 jaar verstrijkt de termijn van een niet-geconcedeerde grond. 
 
§2. Deze graven kunnen verwijderd worden nadat er gedurende 1 jaar een afschrift 
van beslissing tot verwijderen aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats is 
geplaatst. Deze beslissing vermeldt tevens de termijn binnen dewelke graftekens 
mogen verwijderd worden. 
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Onderhoud van 
een niet-
geconcedeerd graf 
en sancties bij 
niet-naleving 
 

Artikel 41 
 
§1. Tot zolang niet geconcedeerde gronden voor nieuwe begravingen niet moeten gebruikt 
worden, berust het onderhoud van de graven op die gronden bij de belanghebbenden8. 
 
§2. Verwaarlozing als gevolg van onderhoudsverzuim kan vastgesteld worden als het graf 
doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen of wanneer het 
gedenkteken overhelt of verrot is.  Deze verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van 
de burgemeester: die akte blijft gedurende een redelijke termijn9 bij het graf en aan de 
ingang van de begraafplaats aangeplakt. Ze wordt tevens – voor zover nog nabestaanden 
bekend zijn, of het adres van deze nabestaanden bij de gemeentelijke diensten bekend is – 
per aangetekende zending aan deze nabestaanden medegedeeld.  Na het verstrijken van die 
termijn en bij niet herstelling, worden alle voorwerpen eigendom van de gemeente en 
worden zij van het graf verwijderd. 

 
Afmetingen graf - 
monumenten 

Artikel 42 
 
Op niet-geconcedeerde gronden mogen enkel verticaal staande graftekens worden 
opgericht. Voor de verticale grafmonumenten wordt ruimte voorzien door de 
gemeentediensten voor het plaatsen van bloemstukken. Verder worden de percelen 
afgewerkt met gras zodat op een vlotte wijze de begraafplaatsen kunnen onderhouden 
worden. Volgende afmetingen dienen gerespecteerd te worden: 
 
Het verticaal geplaatste grafmonument moet steunen op een horizontaal gelegen voetstuk 
met een breedte van 100 cm per strekkende meter grafbreedte, een diepte van 30cm en een 
hoogte van 10 cm. Dit voetstuk dient geplaatst te worden op de betonnen strook die door de 
gemeentelijke diensten op elke begraafplaats wordt voorzien. 
 
Het verticale grafmonument dient een hoogte te hebben van minimaal 100 cm en maximaal 
110 cm, het voetstuk inbegrepen. Het monument moet een breedte hebben tussen minimaal 
60 cm en maximaal 70 cm. 
 

 

                                                
8 Met de belanghebbenden wordt het gemeentebestuur bedoeld. 
9 Voor de nabestaande die in de gemeente woont en die gemakkelijk op te sporen is, is één maand een redelijke termijn. Voor moeilijk 
op te sporen familieleden bedraagt de termijn 4 maanden. 



- 17 - 

 
Procedure tot 
overgang van niet-
geconcedeerd graf 
naar geconcedeerd 
graf 
 

Artikel 43 
 
§1. Voor de overgang van een niet-geconcedeerde grond naar een concessie geldt het 
volgende: 

 
- personen die na 27/02/2002 besloten hebben geen concessie te nemen, kunnen een 
concessie aangaan binnen de eerste 5 jaar na begraving. De reeds verstreken jaren zullen 
van de gekozen termijn afgehouden worden. 
- personen die tussen 27/02/1997 en 27/02/2002 geopteerd hebben geen concessie te 
nemen, kunnen nog een concessie aangaan. Van de gekozen concessie zullen de reeds 
verstreken jaren afgehouden worden met een maximum van 5 jaar. 
- personen die voor 27/02/1997 geopteerd hebben geen concessie te nemen, kunnen nog 
een concessie aangaan, van de gekozen concessie zal 5 jaar afgehouden worden ter 
compensatie van de reeds genoten jaren. 
 
§2. Indien een concessie meer dan 5 jaar verstreken is of indien er nooit een concessie is 
geweest gelden de tarieven vermeld in het retributiereglement betreffende de 
gemeentelijke begraafplaatsen mits een afhouding van 5 jaar van de gekozen 
concessietermijn, dit ter compensatie van de reeds genoten jaren.Deze maatregel is 
uitdovend. 
 
§3. Voor graven zonder concessie die door de regulariseringsprocedure in aanmerking 
komen voor het aangaan van een concessie geldt het volgende: 
Voor een niet-geconcedeerd graf voor 1 persoon kan men enkel een concessie aangaan 
voor 1 persoon voor 15 of 25 jaar mits een maximale afhouding van 5 jaar van de 
concessietermijn. 
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C. Crematie: urnenveld, strooiweides en columbaria 
 

Artikel 44 
 
§1. Voor beide begraafmodaliteiten kan men opteren al dan niet een concessie te nemen.Voor begraving 
in een urnenveld en in een columbaria gelden dezelfde procedures als voor begravingen in volle grond.  
 
§2. Wat betreft het grafmonument voor een urnenveld dient men volgende afmetingen te respecteren10: 
 
Het grafmonument wordt uitgevoerd in natuursteen, gemaakt uit platen van 3 cm dikte. 
De bovenplaat is 50 cm breed en 50 cm lang. 
De voorzijdeplaat van de grafsteen  heeft 4 cm hoogte op een breedte 46 cm. 
De twee zijkantplaten hebben een hoogte gaande van 10 cm aan de achterzijde naar 4 cm aan de 
voorzijde, met een totale breedte van 46 cm. 
De achterplaat heeft een lengte van 40 cm op een hoogte van 10 cm. 
 
Het grafteken wordt geplaatst op een door het gemeentebestuur aangebrachte verharde ondergrond. De 
bodemplaat meet  70 cm. breedte, 70 cm lengte en 3 cm dikte. 
 
De betonnen sokkel mag worden bekleed met het zelfde gesteente als gebruikt voor het eigenlijke 
grafteken. De hiervoor bepaalde afmetingen dienen te worden gerespecteerd. 
Bijkomende grafversierselen mogen op bedoelde graftekens  worden aangebracht, zonder dat evenwel de 
totale oppervlakte van de betonsokkel mag worden overschreden. 
 

Artikel 45 
 
Asverstrooiing is kosteloos, zowel voor inwoners als voor niet-inwoners. 
 
D. Andere  graven: 
 
◘ Kindergraven en begraven van levenloos geboren kinderen 
 

Artikel 46 
 
§1. Kindergraven zijn kosteloos voor 50 jaar met de mogelijkheid voor een kosteloze verlenging voor 50 
jaar indien de graven gelegen zijn op het voorziene gedeelte van de begraafplaats. Men kan een concessie 
nemen wanneer men op een andere plaats wil begraven dan op de voorziene percelen voor 
kindergraven. 
 
§2. De kinderbegraafplaats is bestemd voor levenloos geboren kinderen en kinderen tot 12 jaar. 
 
§3. Volgende afmetingen dienen gerespecteerd te worden: 
Voor het horizontale gedeelte van het graf: 150 cm lengte en 80 cm breedte. 
Voor het verticaal geplaatste grafmonument gelden volgende afmetingen: 
Hoogte: minimaal 55 cm, maximaal 95 cm, gemeten ten opzichte van het niveau van het voetpad, 
Breedte : minimaal 40 cm, maximaal 60 cm. 
Dikte ornament inbegrepen: maximaal 15 cm. 

                                                
10 Een gedetailleerde werkfiche is in bijlage te vinden bij dit reglement. 
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Het verticaal geplaatst grafteken moet steunen op een voetstuk met een lengte van 1 meter, een breedte 
van 20 cm en een hoogte van 5 cm. 
 
De grafmonumenten mogen uitgevoerd worden in om het even welk duurzaam materiaal.  
 

Artikel 46bis 
 
§1. Er wordt een sterretjesweide voorzien op de gemeentelijke begraafplaats Scheldewindeke Nieuw. De 
gemeente voorziet in een afdekplaat voor het graf, mits een bijdrage van de ouders van €50. 
 
§2. De afdekplaat dient voor de teraardebestelling van 3 foetussen. Er mag op de steen geen naam van 
kind of ouders geplaatst worden. 
 
§3. Betreft de termijn van het graf geldt dezelfde termijn als voor de kinderbegraafplaats mits de 
aanpassing dat die termijn start na begraving van de derde foetus. 
 
◘ Grafkelders 
 

Artikel 47 
 
Grafkelders mogen niet geplaatst worden in niet-geconcedeerde gronden en in gronden die voor 15 jaar 
geconcedeerd werden. 
 

Artikel 48 
 
§1. Onder grafkelders dient verstaan de betonnen constructies die op voorhand door het 
gemeentebestuur werden geplaatst. Deze betonnen constructies bieden plaats voor de teraardebestelling 
van twee familieleden die boven elkaar worden geplaatst. 
 
§2. De kost van de grafkelder dient rechtstreeks verrekend te worden met de firma die de grafkelders 
plaatst. 
 
§3. Het bijplaatsen van urnen kan enkel in een grafkelder en dit aan het tarief dat voorop gesteld is in 
het retributiereglement, namelijk 100 euro per urne vanaf de derde persoon die in de kelder geplaatst 
wordt. Er kunnen maximaal 2 urnen in een kelder bijgeplaatst worden en dit voor de resterende termijn 
van de grafkelder. 
 

Artikel 49 
 
Volgende afmetingen gelden voor grafmonumenten voor grafkelders: 240 cm lengte en 100 cm breedte. 
 
◘ Oud-strijders 

 
Artikel 50 

 
Concessies voor oud-strijders zijn gratis. Indien zij wensen samen met hun vrouw begraven te worden, 
kan dit tegen betaling van het tarief voorzien in het retributiereglement betreffende de gemeentelijke 
begraafplaatsen. 
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◘ Eeuwigdurende concessies 
 

Artikel 51 
 
§1. Alle concessiehouders van een eeuwigdurende concessie kunnen een kosteloze verlenging van hun 
concessie bekomen voor een periode van 50 jaar. 
 
§2. Voor de concessie waarvoor een verlenging gevraagd wordt, geldt de volgende regeling: 
 
Twee jaar voor het verstrijken van de toegekende concessietermijn, namelijk 50 jaar, kan de 
concessiehouder de concessie opnieuw kosteloos verlengen voor 50 jaar. Indien het gemeentebestuur 
geen bericht ontvangt van de concessiehouder zal zij één jaar voor het verstrijken van de 
concessietermijn een bericht van de burgemeester versturen met de vervaldatum van de concessie. Er zal 
tevens een bericht aan het betrokken graf geplaatst worden gedurende het laatste jaar van de concessie. 
Indien men geen verlenging aanvraagt gedurende de twee laatste jaren van de concessie, vervalt de 
concessie en kan het graf verwijderd worden. 
 
§3. Indien het gemeentebestuur geen vraag tot verlenging krijgt zal het betrokken graf verwijderd 
worden. 
 
E. Grafversieringen & sierstukken 
 

Artikel 52 
 
§1. Het is veroorloofd een graf te versieren met sierstukken als bloemtuilen, bloempotten, kransen, en/of 
andere symbolen die geen aanstoot kunnen geven. In voorkomend geval moeten de sierstukken blijvend 
op het graf zelf geplaatst worden.  Zij moeten er evenwel van verwijderd worden en neergelegd worden 
op een door de grafmaker aangewezen plaats, op het ogenblik dat zij hun frisheid hebben verloren, stuk 
zijn of verder van geen enkel nut meer zijn.  
 
§2. Aan het columbarium kan een ornament (binnen aanvaardbare proporties) bevestigd of neergelegd 
worden. 
 
§2bis. In geval van asverstrooiing op de daartoe voorziene strooiweiden kan, op verzoek van de 
nabestaanden en tegen betaling, een naamplaatje aangebracht worden aan de herdenkingszuil van de 
strooiweide.  Op dit naamplaatje, met als afmetingen 10 cm op 4 cm, zal een tekst worden gegraveerd 
met de voornaam, de familienaam, de geboortedatum en de overlijdensdatum van de overledene(n). 
Ingeval de nabestaanden dat wensen kunnen zij een naamplaatje, met als afmetingen 15 cm op 7 cm, op 
eigen kosten laten graveren met een foto van de overledene en een tekst, zijnde voornaam, familienaam, 
geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene.  
 
§3. Bloemen en bloemenkransen kunnen ter gelegenheid 11 november, ter gelegenheid van bijzettingen 
of van de asverstrooiing aan de voet van het columbarium, aan de rand van het urnenveld, of aan de 
rand van de strooiweide worden neergelegd op een door de grafmaker aangeduide plaats.  Ook hier 
worden de bloemen wanneer ze verwelkt zijn door het gemeentepersoneel verwijderd. 
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Hoofdstuk IV: Gemeenschappelijke bepalingen - Plaatsen van grafmonumenten 
 

 
Artikel 53 

 
Aannemers of personen die grafconstructies plaatsen moeten volgende bepalingen in acht nemen: 
 
- Er mag geen aarde, materiaal, bouwstukken of andere voorwerpen op andere graven, grafzerken, 

grafversieringen, e.d.m. gelegd worden of daarop terecht komen; 
- De overblijvende aarde, de opgegraven beenderen of andere voorwerpen moeten verzameld en 

gebracht worden op een door de grafmaker aangewezen plaats; 
- Begonnen werken moeten zonder onderbreking worden uitgevoerd; 
- Bij het verwijderen van een grafsteen met het oog op het bijplaatsen van een overleden partner, 

dient men de grafsteen terug te plaatsen 6 maand na de bijplaatsing, of voorlopig te worden gelegd 
op een daartoe op het kerkhof voorziene plaats. 

- Bomen of andere beplantingen mogen niet worden gebruikt als aanhechtingspunten voor stellingen, 
koorden, kabels of wat dan ook; 

- Lanen, paden, wegeltjes e.d.m. moeten na de uitvoering van de werken onmiddellijk worden 
hersteld in oorspronkelijke staat, derwijze dat ook na een maand geen enkele inzakking zichtbaar is.  
Indien na een maand inzakking wordt vastgesteld worden door de gemeente op kosten van de 
aannemer de nodige herstelwerken uitgevoerd. 

- De graafwerken en de oprichting van bouwstukken geschieden conform de vastgestelde afmetingen; 
- Identificatietekens van de graven of van de concessies moeten onmiddellijk na de werken op de 

grafruimte worden aangebracht; 
- De in functie van het werk op de begraafplaats toegelaten voertuigen moeten onmiddellijk van de 

begraafplaats worden verwijderd; 
- Bij een begrafenis moeten de lanen en paden vrij gehouden worden; 
- In geval van bijzetting in een grafkelder, moeten alle voegen van het sluitstuk en deze binnenin de 

cel onberispelijk en vakkundig worden gedicht met een blijvende, vochtwerende en tevens elastische 
emulsie. 

- Het plaatsen van grafstenen door een aannemer mag enkel na samenspraak en onder begeleiding van 
de grafmaker11. Bij aankomst overhandigt hij een ingevulde en ondertekende plaatsingsbon die het 
gemeentebestuur ter beschikking stelt. 

 

Artikel 53bis 

De afmetingen van grafmonumenten, vermeld in artikel 37, 42, 44, 46 en 49, dienen strikt gerespecteerd 
te worden. Bij niet naleving van deze bepaling is de grafmaker verplicht dat te melden aan de politie, zal 
een proces-verbaal opgesteld worden door de politie en bepaalt het College van Burgemeester en 
Schepenen een sanctie.  

 
Artikel 54 

 
Ingeval schade wordt toegebracht aan het gemeentelijk patrimonium zal die ambtshalve hersteld 
worden op kosten van de verantwoordelijke personen (desgevallend solidair te dragen). 

                                                
11 Al te vaak wordt nu vastgesteld dat er tussen de graven ruimtes worden gelaten die leiden tot verspilling van oppervlakte, maar die 
ook vaak leiden tot verwaarlozing en moeilijk onderhoud van deze stroken. 
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Hoofdstuk V: Slot- & opheffingsbepalingen 
 

 
Artikel 55 

 
Tenzij wetten of andere regelgeving zouden voorzien in strengere straffen, worden de overtredingen op 
dit politiereglement gestraft met gevangenisstraf van één tot zeven dagen en met een geldboete van één 
tot vijfentwintig euro of met één van die straffen. 
 

Artikel 56 
 
Alle vorige op het grondgebied van de gemeente Oosterzele in voege zijnde politiereglementen op de 
begraafplaatsen worden bij het van kracht worden van deze beslissing opgeheven. 
 

Artikel 57 
 
Onderhavig reglement wordt uitvoerbaar de vijfde dag na zijn wettelijke bekendmaking. 
 

Artikel 58 
 
Deze verordening wordt in drievoud bezorgd aan de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.  Na 
goedkeuring zal een afschrift worden overgemaakt aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent en aan 
de bevoegde politierechtbank. 
 
 
 


