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LOKALE POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN 

 

 

I. Algemene bepalingen  

 

Artikel 1 : Huidige politieverordening op de begraafplaatsen is een aanvulling op het 

algemeen politiereglement voor de MIDOW-zone (algemeen en zonaal gedeelte), 

goedgekeurd door de gemeenteraad van Wielsbeke in haar zitting van 27 oktober 2010.  

Deze aanvulling is enkel van toepassing op het grondgebied van de gemeente en 

deelgemeentes van Wielsbeke. 

 

Artikel 2 : Elke overledene moet begraven, gerepatrieerd of gecremeerd worden binnen 

de termijn voorzien in artikel 125 van het Algemeen Politiereglement (algemeen deel). 

 

Artikel 3 : De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen, gelegen te Wielsbeke, Ooigem 

en Sint-Baafs-Vijve.   

Deze begraafplaatsen zijn dagelijks voor het publiek toegankelijk van 08.00 uur tot 

20.00 uur, behoudens afwijking vastgesteld door de burgemeester. 

 

Artikel 4 : De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste 

voorwerpen.  Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de 

diefstallen of beschadigingen welke op de begraafplaatsen ten nadele van de 

nabestaanden zouden gepleegd worden aan de graven, erop aangebrachte 

gedenktekens, beplantingen,…. 

 

 

II. Vaststelling van overlijden en vervoer van stoffelijk overschot  

 

Artikel 5 : Elk overlijden te Wielsbeke, alsook elke ontdekking van een overledene op 

het grondgebied van de gemeente, moet binnen de 24 uur worden aangegeven op het 

bureau van de burgerlijke stand, en dit overeenkomstig de terzake gelden bepalingen 

van het Burgerlijk Wetboek. 

Wanneer dit bureau gesloten is de dag na overlijden, wordt deze termijn verlengd tot de 

eerstvolgende werkdag. 

 

Artikel 6 : In geval van epidemie, of ten allen tijde wanneer de openbare gezondheid dit 

vergt, zal de burgemeester, na advies van de burgerlijke stand te hebben ingewonnen, 

bevelen het lijk te ontsmetten en onmiddellijk in een waterdichte kist naar het 

dodenhuis te laten overbrengen. 

 

Artikel 7 : Het opbaren van een stoffelijk overschot ten huize van de overledene of op 

een andere plaats dan een erkend funerarium dient te gebeuren met inachtneming van 

alle nodige schikkingen in verband met de openbare gezondheid, hygiëne en 

waardigheid naar de overledene toe.  Bij niet-naleven van deze maatregelen kan de 

burgemeester de nabestaanden ertoe verplichten het stoffelijk overschot onmiddellijk 

over te brengen naar een erkend funerarium of dodenhuisje. 

 

Artikel 8 : Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing of in de wettelijk 

voorziene gevallen, mag de kist na de kisting niet meer geopend worden. 

 

Artikel 9  : Het vervoer van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten kan plaatsvinden 

vanaf het moment dat de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden 
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heeft vastgesteld, een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het om een 

natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. 

 

Artikel 10 : In afwijking van artikel 126 van het Algemeen Politiereglement kan de 

burgemeester bij uitzonderlijke gebeurtenissen en bij rampen toelating verlenen het 

stoffelijk overschot van de slachtoffers gezamenlijk te vervoeren met een daartoe 

geschikte wagen. 

 

Artikel 11 : Als stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het 

buitenland moeten vervoerd worden, is dit vervoer onderworden aan :  

a) binnen de Benelux : het koninklijk besluit van 8 maart 1967 houdende het 

reglement inzake het intra-Benelux vervoer van lijken (B.S. 23 juni 1967) 

b) van/naar één van de landen gebonden door de Overeenkomst van Straatsburg : 

de overeenkomst van 26 oktober 1973 inzake het vervoer van lijken opgemaakt 

te Straatsburg, goedgekeurd bij wet van 20 augustus 1981  

c) Duitsland : het Verdrag van Berlijn van 10 februari 1937 goedgekeurd bij wet 

van 26 augustus 1938 

d) Overige landen : het regentsbesluit van 20 juni 1947 (B.S. 26 september 1947) 

 

Artikel 12 : Het vervoer van de gecremeerde lijken is vrij maar moet verlopen volgens 

de regels van de welvoegelijkheid. 

 

 

III. Lijkbezorging  

 

Artikel 13 :  Bij het bezorgen van de stoffelijke overschotten op de begraafplaatsen 

moeten de gemeentelijke diensten ten minste 2 werkdagen vooraf verwittigd worden 

met vermelding of het gaat om een begraving, een plaatsing, een bijzetting of een 

uitstrooiing.  Die verplichting rust bij de gemachtigde beambte. 

 

Artikel 14 : De as van gecremeerde lijken kan op de begraafplaats : 

a) in urnen worden bewaard die worden begraven in een urnengraf of worden 

geplaatst of bijgezet in een urnenkelder.  De afmetingen van de urnengraven en 

urnenkelders worden bepaald in het huishoudelijk reglement betreffende de 

gemeentelijke begraafplaatsen.  

b) in urnen worden bewaard die worden geplaatst of bijgezet in urnennissen.  Nadat 

de urn in de nis is geplaatst, wordt die door de aangestelde van de gemeente 

afgesloten.  Op de afdekplaat kunnen de nabestaanden een naamplaat laten 

bevestigen door het gemeentebestuur.  De vergoeding hiervoor wordt bepaald in 

het retributiereglement voor de begraafplaatsen. 

c) uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel.  De naam, het geboorte- 

en overlijdensjaar van de overledene kunnen worden ingegrift op een 

gezamenlijke gedenkplaats (= Jasberg).  De gravering gebeurt door toedoen van 

de gemeente en is niet verplicht.  De vergoeding hiervoor wordt bepaald in het 

retributiereglement op de begraafplaatsen. 

De as kan eveneens worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België 

grenzende territoriale zee en begraven, bewaard of uitgestrooid worden op een andere 

plaats dan op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee of de 

begraafplaats in overeenstemming met de geldende bepalingen van het decreet van 16 

januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 
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IV. Mortuarium 

 

Artikel 15 : Het bewaren: 

1. in afwachting van de begraving, van gevonden stoffelijke overschotten die nog 

geïdentificeerd moeten worden; 

2. van het stoffelijk overschot van de overleden persoon dat niet bewaard kan 

worden op de plaats van overlijden of in de woonplaats; 

3. van stoffelijke overschotten waarop ingevolge een rechterlijke beslissing een 

lijkschouwing moet worden verricht;  

4. van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid;  

5. van stoffelijke overschotten waarvan de overbrenging is gevraagd door de 

nabestaanden of, bij ontstentenis, door elke belanghebbende; 

dient te gebeuren in het mortuarium van een begrafenisondernemer. 

 

V. Ontgravingen  

 

Artikel 16 : De aanvraag tot opgraving moet door de nabestaande schriftelijk worden 

gericht aan de burgemeester en kan alleen om ernstige redenen.  Onverminderd het 

recht van de burgemeester om in de toestemming bijzondere voorwaarden op te leggen, 

moeten steeds de volgende beschikkingen worden nageleefd :  

a. dag en uur waarop de opgraving zal plaatsvinden worden in overleg met de 

Burgerlijke Stand vastgesteld  

b. het grafteken, de beplanting en alle andere voorwerpen die het openleggen van 

het graf kunnen bemoeilijken of beletten moeten door de aanvrager verwijderd 

worden vooraleer tot opgraving wordt overgegaan 

c. een gespecialiseerde firma zorgt voor het openleggen van het graf, het lichten 

van de kist uit het graf, het wegnemen van de asurne en het vullen van de kuil 

d. het openen en sluiten van de grafkelders/niskelders en het openen en sluiten 

van urnennissen gebeurt steeds door de gemeente. 

 

Artikel 17 : Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de 

burgemeester van die andere gemeente toestemming geven voor de herbegraving in 

zijn gemeente vooraleer het stoffelijk overschot wordt opgegraven.  De burgemeester 

van de gemeente waar het stoffelijk overschot ligt, moet met toepassing van artikel 4 

van het decreet van 16 januari 2004, eveneens toestemming geven tot opgraving. 

 

Artikel 18 : Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 1 april geen 

opgravingen verricht. 

 

Artikel 19 :  Het College kan een lijst opstellen van graven en/of grafmonumenten met 

historisch belang, het zogenaamde funeraire erfgoed.  Deze graven en grafmonumenten 

worden na het beëindigen van de concessie of na het verstrijken van de termijn voor 

niet-geconcedeerde graven onderhouden door de gemeente. 

 

 

VI. Straf- en slotbepalingen 

 

Artikel 20 : Onverminderd andersluidende wettelijke of decretale bepalingen, en 

uitgezonderd de gevallen zoals voorzien in de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het 

Strafwetboek, worden de inbreuken op huidige verordening bestraft overeenkomstig de 

bepalingen in deel 3. Straf- en slotbepalingen van de Algemene Politieverordening, zoals 
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goedgekeurd door de gemeenteraad van Wielsbeke in haar zitting van 27 oktober 2010 

en al haar latere wijzigingen. 

 

Artikel 21  :  Deze verordening wordt van kracht per 1 augustus 2015 en vervangt alle 

vorige besluiten hieromtrent, met uitzondering van de bepalingen van de Algemene 

Politieverordening en al haar latere wijzigingen, dewelke werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 27 oktober 2010. 

 

 

 

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

2015 

 

 

Bruno Debrabandere     Carlos Verbrugghe  

 

Gemeentesecretaris     Voorzitter Gemeenteraad 

 


