
 

Huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen  

 

 

I. ALGEMEEN 

 

Artikel 1 : Definities 

In voorliggend reglement wordt verstaan onder :  

a. begraving  

 begraving van een eerste stoffelijk overschot in een grafkelder of in volle grond  

b. plaatsing 

plaatsing van een eerste urn in volle grond, een urnenkelder of een urnennis 

c. bijzetting  

begraving van een tweede of volgend stoffelijk overschot in een grafkelder/volle 

grond of plaatsing van een tweede of volgende asurn in een volle grond/urnennis 

/urnenkelder 

d. een begraving in volle grond 

Een graf in volle grond, met concessie, bestemd voor het begraven van 

stoffelijke overschotten 

e. een grafkelder 

een betonnen of gemetseld graf, met concessie, bestemd voor het begraven van 

stoffelijke overschotten  

f. een urnenkelder  

een betonnen of gemetseld graf, met of zonder concessie, bestemd voor het 

begraven van urnen  

g. een urnennis 

een nis, met of zonder concessie, bestemd voor het plaatsen en geplaatst 

houden van urnen  

h. een zandgraf  

een graf in volle grond, zonder concessie, waarin aan een ieder gelegenheid 

wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van een stoffelijk 

overschot 

i. een kindergraf 

een graf bestemd voor het doen begraven of begraven houden van lijken of het 

plaatsen en geplaatst houden van asurnen van levenloos geboren kinderen vanaf 

26 weken, alsmede van kinderen jonger dan 12 jaar 

j. sterrenveld 

Plaats om foetussen tot 26 weken te begraven in volle grond 

k. een asurn 

een voorwerp ter berging van één asbus met de as van een overledene  

l. strooiweide 

het perceel op de begraafplaatsen dat gebruikt wordt voor de uitstrooiing van as 

m. een concessie  

een vergunning voor het begraven van één of meer lichamen of het plaatsen van 

één of meer asurnen van personen die een afzonderlijk graf of nis wensen voor 

zichzelf, hun echtgeno(o)t(e), bloed- of aanverwanten of een derde en zijn 

familie 

n. grafbedekking 

gedenkteken en/of beplanting op een graf 



 

 

o. opgraving  

uit een graf halen van een stoffelijk overschot of asurn of het weghalen van een 

asurn uit een urnennis of een urnengraf met de bedoeling te herbegraven, te 

cremeren of, in het geval van een asurn, te verstrooien. 

p. college 

het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Wielsbeke  

q. Algemene Politieverordening  

Algemene Politieverordening voor de gemeenten van de MIDOW-zone, zoals 

goedgekeurd door de Gemeenteraad van Wielsbeke, in haar zitting van 27 

oktober 2010 en al haar latere wijzigingen, en dit wat betreft het algemene en 

het zonale gedeelte. 

r. Decreet 

Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met 

inbegrip van alle latere wijzigingen 

 

 

II. BEGRAVING – PLAATSING – BIJZETTING  

 

Artikel 2 : Bestemming  

De gemeente Wielsbeke beschikt over 3 begraafplaatsen: 

a) deelgemeente Wielsbeke: 13e Liniestraat 

b) deelgemeente Ooigem: Bavikhoofsestraat 

c) deelgemeente Sint-Baafs-Vijve: St.Bavostraat  

 

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven en bijzetten van niet- 

gecremeerde stoffelijke overschotten, voor het plaatsen en bijzetten van asurnen en het 

uitstrooien van as voor de personen zoals weergegeven in artikel 131 van de Algemene 

Politieverordening evenals voor volgende personen :  

a. Elkeen die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en uitdrukkelijk in hun laatste 

wilsbeschikking melding hebben gemaakt van hun wil om begraven te worden, 

hun as begraven, bijgezet of uitgestrooid te worden in de gemeente Wielsbeke. 

b. Op verzoek van de nabestaanden, de gewezen inwoners van Wielsbeke die op 

het ogenblik van hun overlijden niet langer dan 15 jaar geleden hun domicilie 

naar een andere gemeente hebben overgebracht. 

c. Uitzonderlijk en als de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de 

gemeente, kan het college toestemming geven tot begraving of plaatsing op een 

gemeentelijke begraafplaats. 
 

Artikel 3 : Register en uitgifte van graven  

1. De begraving, plaatsing, bijzetting of uitstrooiing is mogelijk van maandag t.e.m. 

zaterdag van 9.00u tot 18.30u, uitgezonderd op wettelijke feestdagen.  Er moet 

hiervoor vooraf toelating bekomen zijn van het gemeentebestuur. 

2. De begravingen, plaatsingen of uitstrooiingen worden volgens plan in 

regelmatige volgorde uitgevoerd.  Dat plan wijst de percelen aan voor begraving 

in niet-geconcedeerde grond, geconcedeerde grond, grafkelders, urnenkelders, 

kindergraven, sterrenveld, alsook voor de bijzetting in de urnennissen en voor 

uitstrooiing op de strooiweide.  Voor de concrete plaats en tijdstip moeten de 

betrokkenen zich schikken naar de beslissingen van de burgemeester of diens 

afgevaardigde. 



 

3. Op de kist of asurn wordt een plaatje bevestigd met het jaartal en het 

volgnummer van de begraving, de plaatsing of de bijzetting.  Hiervan wordt een 

register bijgehouden. 

4. Zowel op de strooiweide als aan het columbarium wordt een plaats 

voorbehouden voor het aanbrengen van gedenkenisvoorwerpen. 

 
 

III. PERCELEN  

 

Artikel 4 : Omvang percelen  

De percelen voor het begraven van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten in volle 

grond of grafkelder hebben een éénvormige oppervlakte van 1mx2m. 

De percelen bestemd voor het begraven van gecremeerde stoffelijke overschotten in  

een urnenkelder hebben een éénvormige oppervlakte van 0,65mx0,65m. 

De afstand tussen de kuilen bedraagt minimum 10 cm ter zijde en 5 cm aan het hoofd 

en de voeten. 

 

Artikel 5 : Aantal overledenen 

1. Een graf in volle grond is bestemd voor maximaal 3 stoffelijke overschotten, mits 

voldaan kan worden aan de wettelijke voorschriften inzake de dikte van de 

grondlaag tussen de doodskisten of lijkwade en de dikte van de grondlaag boven 

de bovenste doodskist of lijkwade. 

2. Een enkele kelder is bestemd voor maximaal 1 stoffelijk overschot, een dubbele 

kelder is bestemd voor maximaal 2 stoffelijke overschotten en een drievoudige 

grafkelder voor maximaal 3 stoffelijke overschotten.  Het gemeentebestuur staat 

in voor de plaatsing van grafkelders en concedeert ze tegen betaling van een 

tarief en kostprijs zoals vastgesteld in het retributiereglement. 

3. Een urnenkelder of een urnennis is bestemd voor maximaal 2 asurnen.  Het 

gemeentebestuur staat in voor de plaatsing van  de urnenkelders en urnennissen 

en concedeert ze tegen betaling van een tarief en kostprijs zoals vastgesteld in 

het retributiereglement. 

4. Voor zover de ruimte het toelaat en binnen de regels van de welvoeglijkheid 

kunnen er desgevallend zowel in een graf in volle grond, een grafkelder een 

urnenkelder of een urnennis asurnen bijgeplaatst worden.  Hiervoor dient 

desgevallend een afzonderlijke vergoeding betaald te worden. 

 

 

IV. NIET-GECONCEDEERDE BEGRAVINGEN 

 

Artikel 6 :  Uitgifte 

Begraving, plaatsing of bijzetting van een stoffelijk overschot of asurn zonder concessie 

is alleen mogelijk voor de overledenen opgesomd in artikel 131 van de Algemene 

Politieverordening en kan uitsluitend in volle grond (zandgraf), een urnenkelder of in 

een urnennis. 

 

Artikel 7 : Termijn 

1. Een niet-geconcedeerd(e) graf/urnenkelder/nis wordt minimum 10 jaar bewaard.  

Deze termijn neemt een aanvang bij de eerste begraving of plaatsing.   

2. Bij het verstrijken van deze termijn of ten vroegste bij de eventuele bijzetting 

wordt de gelegenheid geboden een concessie aan te vragen voor dit 

graf/urnenkelde/nis.  De aanvraag moet ingediend zijn voor de beëindiging van 

deze termijn. 



 

3. Deze concessie heeft terugwerkende kracht en neemt dus aanvang op de datum 

van eerste begraving of plaatsing. 

4. Het tarief van de concessie wordt bepaald op grond van het bij de aanvraag 

geldende retributiereglement. 

5. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn en zonder aanvraag tot 

concessie overeenkomstig lid 2, wordt de aanwezige grafbedekking door de 

gemeente verwijderd. 

6. Een zandgraf , een niet-geconcedeerde urnenkleder, of een niet-geconcedeerde 

urnennis wordt, rekening houdend met lid 2, ontruimd nadat gedurende één jaar 

een afschrift van de beslissing tot verwijdering zowel bij het graf als aan de 

ingang van de begraafplaats heeft gehangen.   

7. De stoffelijke resten die worden aangetroffen bij de ontruiming van zandgraven 

worden bijeengebracht in een verzamelgraf.  Bij de ontruiming van  niet-

geconcedeerde urnenkelders of niet-geconcedeerde urnennissen wordt de as 

uitgestrooid op de strooiweide. 

 

V. Begraving foetussen 

 

Artikel 8: Sterrenveld 

Op het sterrenveld kunnen foetussen tot 26 weken begraven worden op verzoek van de 

ouders. Foetussen ouder dan 26 weken worden op de kinderbegraafplaats begraven.  

Tot en met de leeftijd van 12 jaar mogen kinderen op de kinderbegraafplaats begraven 

worden. 

 

Artikel 9: Stenen ster 

De gemeente stelt gratis een stenen ster ter afdekking van het graf ter beschikking. 

Deze ster kunnen de ouders op eigen initiatief en op eigen kosten laten ingraveren. 

 

VI. Asuitstrooiing 

 

Artikel 10: Naamplaatje 

1. Bij asuitstrooiing op het daarvoor voorziene perceel, kan er gekozen worden voor 

het aanbrengen van een naamplaatje op de gedenkzuil (Jasberg) 

2. Na 10 jaar, deze termijn neemt aanvang op datum van de asuitstrooiing, wordt 

het naamplaatje van de gedenkzuil verwijderd. 

 

 

VII. CONCESSIES  

 

Artikel 11 : Uitgifte 

Er kunnen concessies verleend worden voor :  

a. begraving en bijzetting van een stoffelijk overschot in volle grond of in een 

grafkelder  

b. plaatsing en bijzetting van een asurn in  een urnenkelder of urnennis. 

 

Artikel 12 : Voorwaarden 

1.  Een concessie wordt toegestaan door het College : 

a. op schriftelijke aanvraag, waarbij 

a. de identiteit van de persoon of personen in wiens voordeel ze wordt 

ingediend vermeld wordt 

b. deze voorzien is van de handtekening van de aanvrager.  Wanneer 

minstens één der begunstigden noch de echtgenoot, noch een wettelijk 



 

samenwonende, noch een bloed- of aanverwant van de aanvrager is, 

moet de aanvraag niet alleen door de aanvrager maar ook door elk der 

andere begunstigde voor akkoord ondertekend worden. 

c. de aanvrager de verbintenis opneemt : 

i. binnen de 6 maand te rekenen vanaf de dag van de aanvraag, op 

de vergunde grond een gedenkteken op te richten overeenkomstig 

de bepalingen van huidig reglement 

ii. het grafteken gedurende de ganse duur van de vergunning te laten 

staan en in goede staat te onderhouden  

iii. op verzoek van het gemeentebestuur aan het gedenkteken en 

gebeurlijk aan de kelder al de werken uit te voeren door om het 

even welke reden genoodzaakt en dit op eigen kosten 

b. tegen de tarieven zoals bepaald in het betreffende gemeentelijk 

retributiereglement, zoals vastgesteld op het ogenblik van de concessieaanvraag 

c. in overeenstemming met de relevante bepalingen uit het Algemeen 

Politiereglement, de lokale politieverordening op de begraafplaatsen en het 

decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals geldig op het ogenblik 

van de concessieaanvraag 

d. op de plaatsen die daarvoor aangewezen zijn op de begraafplaatsen, volgens de 

door het gemeentebestuur goedgekeurde plannen.  

2.  Het verlenen van een concessie door het college houdt geen verhuring noch een 

verkoop in.  Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming gegeven worden 

dan die welke waarvoor ze werd verleend.  De concessies zijn onoverdraagbaar. 

 

Artikel 13 : Termijn  

1.  Concessies worden verleend voor :  

a. een begraving in volle grond  :  25 jaar  

b. een begraving in een grafkelder  : 50 jaar  

c. een urnennis      : 25 of 50 jaar  

d. een urnenkelder   : 25 of 50 jaar  

e. voor oud-strijders   : 25 jaar  

2.  De concessie neemt een aanvang op de datum van de beslissing van het College tot 

het verlenen ervan. 

 

Artikel 14 : Hernieuwingen voor het verstrijken van de termijn 

1.  N.a.v. een bijzetting kunnen de concessies op uitdrukkelijke vraag voor het 

verstrijken van de termijn hernieuwd worden.   

2.  De nieuwe concessietermijn, die ingaat op het ogenblik van de bijzetting, bedraagt 

10 jaar of de oorspronkelijk verleende termijn; specifiek voor grafkelders kan ook 25 

jaar. 

3.  De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het College onder de 

voorwaarden die vastgesteld zijn in huidig reglement, de politiereglementen en het 

desbetreffende retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot 

hernieuwing. 

4.  Een bijzetting in een concessie zonder hernieuwing is alleen toegestaan als de 

vastgestelde termijn van de concessie nog langer loopt dan de wettelijke grafrusttermijn 

van 10 jaar.  Indien de resterende termijn van de concessie korter dan 10 jaar is, is een 

bijzetting alleen toegestaan nadat een aanvraag tot hernieuwing is ingediend. 

5.  De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het moment 

van de aanvraag de concessie verwaarloosd is (doorlopen onzindelijk, door plantengroei 

overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig). 

 



 

Artikel 15 : Hernieuwingen bij het verstrijken van de termijn 

1.  Concessies zijn, met of zonder bijzetting, hernieuwbaar na afloop van de 

concessietermijn, aan de voorwaarden en mits betaling van het tarief dat op dat 

ogenblik in voege zal zijn. 

2.  De nieuwe concessietermijn bedraagt 10 jaar of de oorspronkelijk verleende termijn; 

specifiek voor grafkelders kan ook 25 jaar.  De duur van de hernieuwing neemt een 

aanvang op de datum van de beslissing van het College. 

3. De eeuwig durende concessies werden afgeschaft bij wet van 20 juli 1971 en 

omgezet naar concessies die om de 50 jaar hernieuwd kunnen worden. Deze concessies 

kunnen worden hernieuwd zonder dat enige vergoeding dient te worden betaald. 

4.  Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessie, maakt de burgemeester een 

akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing kan gedaan 

worden.  Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de 

ingang van de begraafplaats uitgehangen.  

5.  Een aanvraag tot hernieuwing van de concessie kan niet ingediend worden na het 

verstrijken van de termijn van de oorspronkelijke concessie of de hernieuwing ervan. 

6. De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het College onder de 

voorwaarden die vastgesteld zijn in huidig reglement, de politiereglementen en het 

desbetreffende retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot 

hernieuwing.  De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt 

die voorwaarden.  Na het overlijden van de concessiehouder kan elke natuurlijke 

persoon of rechtspersoon een aanvraag tot hernieuwing doen. 

 

Artikel 16 : Beëindiging concessie 

1.  Als een concessie voor een niet-gecremeerd stoffelijk overschot om welke reden ook 

een einde neemt, worden de stoffelijke resten opgegraven en bijeengebracht in een 

verzamelgraf.   

2.  Als een concessie voor een gecremeerd stoffelijk overschot om welke reden ook een 

einde neemt, wordt de as uitgestrooid op de strooiweide. 

3.Een asurne kan op schriftelijk verzoek uit een geconcedeerd graf of columbarium 

worden gehaald op kosten van de verzoeker. Indien geen terugplaatsing gebeurt, 

vervalt de concessie automatisch twee jaar na de verwijdering, zonder teruggave van de 

concessieprijs. 

3. In geval van terugneming van een concessie wegens openbaar belang of 

dienstnoodzakelijkheid hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van een 

perceel/nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in de 

gemeente.  De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de 

graftekens of eventueel van een vervangende grafkelder zijn ten laste van de 

gemeente. 

4.  In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting) kan de 

concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. 

Hij heeft recht op het kosteloos verkrijgen van een grafruimte of van een nis van 

dezelfde grootte op de nieuwe begraafplaats.  De kosten voor de overbrenging van de 

stoffelijke overschotten zijn ten laste van het gemeentebestuur.  De kosten voor de 

overbrenging van de grafmonumenten, evenals de kosten van een vervangende 

grafkelder zijn ten laste van de aanvrager of diens erfgenamen. 

 

Artikel 17 : Niet-betaling 

Wanneer na de aanvraag om een concessievergunning in een graf- of urnenkelder, en 

na de invordering conform het reglement voor niet-fiscale invorderingen (vastgesteld 

door de gemeenteraad van 29 januari 2009), de verschuldigde retributies niet worden 

betaald, dan kan er overgegaan worden tot ontgraving om dienstredenen.  De 



 

nabestaanden worden hiervan voorafgaandelijk verwittigd.  De stoffelijke overschotten 

worden overgebracht naar een niet-geconcedeerd perceel op dezelfde begraafplaats. 

 

Artikel 18 : Voortijdige beëindiging 

Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen, of bij ontstentenis 

hiervan, iedere belanghebbende, kan het college een concessie voortijdig beëindigen. 

In voorkomend geval kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch gedeeltelijk 

teruggevorderd worden. 

Vooraleer het college 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 

gesteld worden.  Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden 

ingediend bij het College. 

 

 

VIII. GRAFMONUMENTEN 

 

Artikel 19 : Voorwaarden plaatsing  

1.  Het is niet toegestaan grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun 

vorm, afmetingen, hun opschriften of de aard van de materialen de zindelijkheid, 

gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaatsen kunnen verstoren. 

2.  In geen geval mogen de afmetingen van het grafmonument de grenzen van het 

toegewezen perceel overschrijden.  Evenmin mogen de beplantingen hoogstammig zijn. 

3.   Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden.  Banken 

zijn niet toegestaan. 

4.   Het is verboden om binnen de omheining van de strooiweide een grafteken of een 

ander gepersonaliseerd gedenkteken te plaatsen.   

5.   Het is verboden om binnen het sterrenveld een grafteken of een eigen 

gepersonaliseerd gedenkteken te plaatsen, ander dan de stenen ster die ter beschikking 

wordt gesteld door de gemeente. 

 

Artikel 20 : Gemeentezerken  

1. Bij begraving of plaatsing in volle grond kan geopteerd worden voor een 

gemeentezerk die geleverd en geplaatst wordt door de gemeente tegen 

betaling van de kostprijs zoals vastgesteld in het retributiereglement. 

2. Deze eenvormige gemeentezerken voldoen minstens aan volgende criteria  

i. geen kunststof 

ii. een verticaal gedeelte, loodrecht opgericht op een voetstuk  

iii. opschriften bestaande uit  

a. naam en voornaam  

b. geboorte- en overlijdensdatum  

c. eventueel religieus of wijsgerig symbool 

3. Uitzonderingen dienen schriftelijk aangevraagd te worden bij het College. 

 

Artikel 21 : Aanplantingen 

1. Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden de aanplantingen uitgevoerd onder 

het toezicht van de gemeentelijke overheid.  

2. De aanleg, de beplanting en het onderhoud van de strooiweide wordt door het 

gemeentebestuur ten laste genomen. 

3. Het aanbrengen van vaste planten moet gebeuren binnen de perken van elk 

individueel graf, derwijze, dat zij niet uitbreiden boven de aanpalende graven.  



 

Zij moeten zo worden geschikt of onderhouden dat zij het toezicht en de 

doorgang niet belemmeren.   

4. Beplantingen die niet voldoen aan huidig reglement, zullen zonder verwittiging 

door de verantwoordelijke van de begraafplaats worden verwijderd, zonder dat 

de familie of hun rechthebbenden hiertegen verhaal kunnen uitoefenen of 

aanspraak zouden kunnen maken op enige vergoeding.  De verwijderde 

beplantingen worden eigendom van de gemeente. 

5. Het is wel toegelaten om seizoensplanten aan te brengen buiten de ruimte 

toegewezen aan het graf, onder voorwaarde dat dit gebeurt in een bakje en voor 

zover de afmetingen van de wandelpaden of wegen dit toelaten en zij niet 

hinderend zijn voor de aanpalende grafstenen.  Dit is niet toegelaten op de 

ruimte voor het columbarium of op de strooiweide. 

 

 

Artikel 22 : Onderhoud 

1. De grafbedekking moet zodanig onderhouden worden dat ze de veiligheid en 

doorgang niet belemmeren en dat ze geen schade aanbrengen aan de 

aangrenzende graftekens en graven. 

2. De scheefstaande en omgevallen graftekens moeten door toedoen van de 

nabestaanden opnieuw recht gezet of verwijderd worden. 

3. Het onderhoud van de grafbedekking rust bij de belanghebbenden.  Indien het 

verzuim hiervan leidt tot verwaarlozing, wordt dit door de burgemeester 

geconstateerd in een akte, die een jaar lang aangeplakt blijft aan het graf en 

aan de ingang van de begraafplaats.  Bij niet-herstelling na het verstrijken van 

die termijn, wordt bij besluit van het College een einde gemaakt aan die 

concessie en overgegaan tot ruiming.  De materialen die op verzoek niet 

worden weggenomen, worden eigendom van de gemeente. 

4. De bloemen en planten die op de graven zijn aangebracht moeten steeds in 

goede staat onderhouden worden.  Als ze afgestorven zijn, moeten ze 

verwijderd worden.  Bij gebreke hiervan zullen de opruimingen en het 

verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het 

gemeentebestuur. 

 

 

IX. SLOTBEPALINGEN  

 

Artikel 23 : Alle gevallen die niet voorzien zijn in huidig reglement, het lokale 

politiereglement of de Algemene Politieverordening, worden geregeld door het College. 

 

Artikel 24  : Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 augustus 2015 en 

vervangt samen met de politieverordeningen en het retributiereglement alle voorgaande 

reglementering inzake de begraafplaatsen. 

 

 

Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Wielsbeke in haar zitting van 9 juli 

2015. 

 

 

Bruno Debrabandere     Carlos Verbrugghe  

Gemeentesecretaris     Voorzitter Gemeenteraad 


