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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 04 MAART 2019 

 

Huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht.                             
Goedkeuring.                                                                                                         
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het Decreet van 16 januari 2001, gewijzigd bij Decreet van 10 november 2005, 18 
april 2008, 09 december 2011, 22 februari 2013, 28 maart 2014, 28 oktober 2016 en 
10 februari 2017 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en 
beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluit van 02 december 
2005 en 16 december 2016. 

- De omzendbrief BA 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het 
Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de 
uitvoeringsbesluiten. 

- De omzendbrief BB 2008/04 van 06 juni 2008 betreffende de wijziging van het 
Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het 
Decreet van 18 april 2008. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013 inzake het huishoudelijk reglement 
van de begraafplaats Hogerlucht. 

Relevante documenten 

- Verslag 143 van 29 november 2018 van de Technische Dienst. 
- Verslag 13 van 16 januari 2019 van de Technische Dienst. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2013 houdende goedkeuring van het 

aangepast huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht. 

Feiten/context/motivering 

- Naar aanleiding van enkele vragen is het noodzakelijk gebleken om het huishoudelijk 
reglement van de begraafplaats Hogerlucht, laatst gewijzigd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013, aan te passen. Bovendien wil de 
Technische Dienst de begraafplaatsen efficiënter gaan beheren door uniformisering 
en verdere digitalisering, waardoor bijkomende verduidelijking nodig bleek. De 
aangebrachte aanpassingen zijn hieronder toegelicht. 

- Vanuit de moslimgemeenschap werd gevraagd om een kader te voorzien als 
afbakening van de graven op perk F. Dit wordt voorzien, mits een toeslag op de 
concessieprijs. Daarnaast is het toegestaan om een betonplaat boven de lijkwade of 
kist te plaatsen alvorens het graf wordt gedicht met aarde. Op perk F wordt op elk 
graf een kopsteen geplaatst. 

- Bij concessies van het columbarium ontstaat er verwarring door de mogelijkheid om 
enerzijds 10 jaar niet geconcedeerd (gratis) bij te zetten en anderzijds een 
(betalende) concessie aan te gaan van 10 jaar. Het is daarom aangewezen de 
concessieduur op te trekken naar 15 jaar, en dit door te trekken naar de concessies 
van het urnenveld. 

- In het streven naar uniformisering werd nu een eenduidige manier uitgewerkt om 
aanvragen tot begraving op het ereperk voor militairen en voor personen die zich 
bijzonder onderscheiden hebben te behandelen. 
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- Er wordt voorgesteld om na de 50-jarige concessies op het ereperk voor personen 
die zich bijzonder onderscheiden hebben de grafsteen weg te nemen en een 
naamplaatje op de zuil te plaatsen. Bij asverstrooiingen wordt tevens een 
naamplaatje op de zuil geplaatst. 

- Tevens wordt in het reglement voorzien dat ook de echtgeno(o)t(e) of levenspartner 
van een persoon die zich bijzonder onderscheiden heeft, kan begraven worden op 
het ereperk. Daarbij is de grondvergunning van 50 jaar gratis. De aankoop en 
plaatsing van de steen zijn op kosten van de aanvrager. 

- Om discussies te vermijden, is het aangewezen dat elke concessie van bij het begin 
nominatief voor een beperkt aantal personen wordt aangegaan en dit achteraf niet 
meer te laten wijzigen. 

- Tot nu werd een dubbele concessie steeds opgevat als 2 percelen naast elkaar. De 
mogelijkheid wordt voorzien om een dubbele concessie ook op te vatten als 2 
begravingen boven elkaar in hetzelfde perceel, voor zover de ruimtelijke toestand van 
de begraafplaats dit toelaat. 

- Bij hernieuwing van een concessie naar aanleiding van een bijzetting is het niet 
langer verplicht om te hernieuwen voor eenzelfde termijn als de oorspronkelijke 
termijn. 

- De mogelijkheid om een concessie te hernieuwen of te beëindigen voor deze afloopt, 
wordt eveneens voorzien. 

- De procedure voor ontgravingen wordt uitgebreider vastgelegd in het reglement. Om 
tot een ontgraving over te gaan is er steeds toestemming nodig van alle erfgenamen 
in de eerste graad. Bij een ontgraving uit volle grond is het niet altijd wenselijk dat 
nabestaanden of derden aanwezig zijn. 

- Om handel, aanbieden van diensten en uitbating binnen de begraafplaats te 
vermijden, is het aangewezen om in het reglement een boete te voorzien bij 
inbreuken. 

- Voor enkele concessies aangegaan vóór 01 januari 2019 dient de mogelijkheid 
voorzien te worden om deze om te zetten naar een dubbele concessie, mits betaling 
van een forfait. 

- Zowel het bedrag van de boete als de bedragen van het forfait worden opgenomen in 
het retributiereglement met de tarieven welke eveneens worden herzien. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: Vanaf 01 april 2019 wordt het huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht 
als volgt goedgekeurd :  

Hoofdstuk I : ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1 - Locatie begraafplaats 
Begraafplaats Hogerlucht, met een ingang langs de Ommegangstraat en een ingang langs 
Hogerlucht. 

Artikel 2 – Voorzieningen 
De begraafplaats Hogerlucht beschikt over: 

 Perken voor het begraven in volle grond, 
 Perken voor het begraven in een grafkelder, 
 Een urnenveld, 
 Een urnenbos, 
 Een columbarium, 
 Een strooiweide, 
 Een militair ereperk, 
 Een ereperk bestuur. 

Deze begraafplaats is de actuele begraafplaats en de enige waar nieuwe begravingen, 
bijzettingen en asverstrooiingen worden toegestaan, zowel geconcedeerd als niet-
geconcedeerd. 
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Artikel 3 – Bestemming 
De begraafplaats Hogerlucht is bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium 
en de asverstrooiing van:  
•  de personen die op het grondgebied van de stad overleden zijn of er dood zijn 
aangetroffen; 
•  de personen die buiten het grondgebied van de stad overleden zijn of daar werden 
aangetroffen maar:  

- die in haar bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister zijn ingeschreven;  
- begunstigd zijn van een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de 

bijzetting in een geconcedeerde nis;  
- hoofdzakelijk in de Stad Ronse hebben gewoond maar de laatste levensjaren 

(maximaal laatste 10 jaar vóór overlijden) in een andere gemeente ingeschreven 
waren waar ze verbleven in een rusthuis, een verzorgingsinstelling of bij 
familieleden. Personen die langer dan 10 jaar voor het overlijden waren 
ingeschreven in een andere gemeente, betalen een toeslag, zoals bepaald in het 
retributiereglement; 

- die een bijzondere relatie hebben gehad met de stad.  

In afwijking van hoger vermelde bepalingen kan de burgemeester in uitzonderlijke gevallen 
toestemming geven tot begraving op de stedelijke begraafplaats. 

Artikel 4 – Definities 
Monument Beeldhouwwerk op te richten op een concessie voor een grafkelder, 

een concessie in volle grond of op een gewoon graf, waarvoor vooraf 
de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen 
dient bekomen te worden. 

Columbariumnis Een ruimte in een columbarium waarin een asurne kan geplaatst 
worden. 

Asurne Recipiënt waarin de as van een gecremeerd stoffelijk overschot wordt 
bewaard. 

Deksteen (Natuur)stenen grafsteen die op het graf ligt, en zo de ondergrondse 
constructie of het graf afdekt of afbakent. Uitgesloten zijn de losse 
natuursteengranulaten. 

Grafsteen/sierelement Elk bovengronds gedenkteken dat op een deksteen of grafkelder staat 
ter herdenking van de overledene(n) op deze plaats. 

Kopsteen Rechtopstaande grafsteen (uit natuursteen of ander duurzaam 
materiaal). Deze is geplaatst op het uiteinde van de deksteen. 

Graf Begraafplaats in volle grond van een gecremeerd of niet-gecremeerd 
stoffelijk overschot. 

Grafkelder Ondergrondse constructie, in metselwerk of geprefabriceerd beton 
voor het begraven van gecremeerde of niet-gecremeerde stoffelijke 
overschotten. 

Gabariet Afbakening van de vorm van een grafsteen/sierelement/kopsteen. De 
maximale afmetingen van de grafstenen/sierelementen/kopstenen 
dienen binnen deze afbakening te blijven. 

Hoofdstuk II : PLEEGVORMEN DIE AAN BEGRAVINGEN EN/OF CREMATIES 
VOORAFGAAN 
Artikel 5 - Aangifte van het overlijden 
Elk overlijden of het ontdekken van een stoffelijk overschot in de stad wordt zonder verwijl en 
ten laatste de eerste werkdag volgend op het overlijden aangegeven aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld 
op basis van een getuigschrift, afgeleverd door de behandelende geneesheer of door een 
geneesheer hiertoe aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.  
Diegenen die voor de begraving instaan, regelen met het stadsbestuur de formaliteiten 
betreffende de begraving. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het stadsbestuur het nodige 
gedaan.  
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Artikel 6 - Termijn voorafgaand aan de begraving of de crematie 
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 
uur na het overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie 
met daarop volgend de begraving, de bijzetting of de verstrooiing van de as, plaats.  
Begravingen, bijzettingen of asverstrooiingen gebeuren van maandag tot zaterdag tussen 8u en 
16u. Op zondagen, wettelijke en plaatselijke feestdagen worden er geen begravingen, 
bijzettingen of asverstrooiingen uitgevoerd.  

Artikel 7 – Kisting 
Het stoffelijk overschot moet in een doodskist worden geplaatst met uitzondering voor perk F 
waar het stoffelijk overschot eveneens in een lijkwade mag worden geplaatst. Het besluit van de 
Vlaamse regering van 21/10/2005 vermeldt de voorwaarden waaraan een doodskist en een 
lijkwade moeten voldoen. Doodskisten mogen slechts worden gesloten nadat het verlof tot 
teraardebestelling of tot crematie werd afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.  

Het gebruik van doodskisten, producten en procedés die de natuurlijke en normale ontbinding 
van het lijk of de crematie beletten, is verboden. In grafkelders is een hermetisch omhulsel 
verplicht (zink) gedurende de periode van bijzetting. In elk geval moet het milieu en de hygiëne 
worden gerespecteerd. 
Een balseming of enige ander conserverende behandeling voorafgaand aan de kisting, kan in de 
door de Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden. Deze gevallen zijn opgesomd in 
de artikelen 25 t.e.m. 27 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, 
inrichting en beheer van de begraafplaatsen en crematoria en wijzigingen. 
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting steeds bijwonen.  

Artikel 8 - Lijkenvervoer  
In het binnenland 
Het vervoer van gecremeerde stoffelijke overschotten is vrij, doch dient te gebeuren volgens de 
regels van welvoeglijkheid. Een lijkwagen is niet verplicht. 
Het vervoer van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten moet individueel met een lijkwagen of 
op een passende wijze uitgevoerd worden. In geval van rampsituaties kan hiervan afgeweken 
worden.  
Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn gemachtigde:  

 het vervoer, vanuit de gemeente naar een andere gemeente, van de stoffelijke 
overschotten van de personen die er overleden of dood aangetroffen werden.  
In dit geval wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van een document 
waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming.  

 het vervoer, van buiten de gemeente naar een plaats op het grondgebied van de 
gemeente, van de stoffelijke overschotten van personen die er niet zijn overleden of dood 
aangetroffen werden.  

In het buitenland 
Vervoer van de as naar het buitenland is vrij. 
Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland 
moeten vervoerd worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten 
vermeld in:  

 het KB van 08 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of 
Nederland;  

 het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet vervoerd worden 
naar een ander land dan Luxemburg of Nederland en dat het akkoord van Straatsburg 
ondertekend heeft;  

 het Regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden naar een 
land, met uitzondering van voorgaande landen. 

Hoofdstuk III : KEUZE VAN LIJKBEZORGING 
Artikel 9 – Wilsbeschikking 
Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste 
wilsbeschikking bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze laatste 
wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, over de asbestemming, evenals 
over het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid.  
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Bij het ontbreken van een wilsbeschikking beslissen de nabestaanden over de keuze. Bij 
ontstentenis van nabestaanden beslist het OCMW. 

Artikel 10 – Levenloos geboren kinderen 
Levenloos geboren kinderen worden na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken, op 
verzoek van de ouders, begraven of gecremeerd en bijgezet op de begraafplaats. 

Hoofdstuk IV. : LIJKBEZORGING OP DE STEDELIJKE BEGRAAFPLAATS  

Artikel 11 - Algemene bepalingen 
Volgende manieren van lijkbezorging op de stedelijke begraafplaats zijn mogelijk: 

1. begravingen in volle grond; 
2. begravingen in een grafkelder;  
3. plaatsing van een asurne in een columbariumnis;  
4. plaatsing van een asurne in een urnenveld; 
5. plaatsing van een asurne in een urnenbos; 
6. uitstrooiing van as op de strooiweide; 
7. begraving in het militair ereperk;  
8. begraving in het ereperk bestuur. 

De begravingen in volle grond of in een grafkelder, de plaatsingen in een columbarium of in een 
urnenveld of in het urnenbos en de asuitstrooiingen worden volgens plan uitgevoerd in 
regelmatige volgorde. Zij worden met nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan opgetekend in 
een register dat bijgehouden wordt door het stadsbestuur.  
Voor de uitstrooiing van de as of voor de plaatsing van een asurne in het urnenbos beperkt de 
nauwkeurige aanduiding van de plaats zich tot de vermelding van de strooiweide of het 
urnenbos.  

Op ieder grafteken moet het volgnummer van het register van de burgerlijke stand worden 
herhaald en door middel van een metalen plaatje op de doodskist of de asurne worden 
bevestigd.  

De verschillende manieren van lijkbezorging op de begraafplaats worden hierna afzonderlijk 
behandeld in de hoofdstukken IV.1. tot en met IV.7. In het decreet van 16 januari 2004 (artikel 24 
§1 & §2)  en latere aanvullingen zijn ook andere asbestemmingen toegelaten dan het 
onderbrengen ervan op een begraafplaats (zie hoofdstuk IV.8.). 

Artikel 12 - Bevoegdheden van de gemachtigde van de stad 
Uitsluitend de gemachtigde van de stad, zijnde de grafmaker, is ertoe bevoegd te zorgen voor :  

 het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne;  
 het uitstrooien van de as op de strooiweide van de begraafplaats;  
 het plaatsen van de kist, lijkwade of de urne in de kuil;  
 het plaatsen van de urne in een columbariumnis; 
 het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen 

van de kuil; 
 het openen en sluiten van bestaande grafkelders na het beëindigen van de concessie;  
 het openen en afsluiten van de nis in een columbarium.  

Hoofdstuk IV.1. : BEGRAVINGEN IN VOLLE GROND  

Artikel 13 – Niet-geconcedeerde begravingen in volle grond (perken D en E en urnenbos) 
Op de begraafplaats Hogerlucht zijn stroken voorzien voor niet-geconcedeerde graven en urnen 
in volle grond, voor een periode van 10 jaar, zijnde de periode van wettelijke grafrust.  
De graven zijn bestemd voor één stoffelijk overschot.   
Op deze perken zijn zowel voor de graven als voor de urnen geen hernieuwingen mogelijk, tenzij 
bij overgang naar een geconcedeerde bijzetting en betaling van het tarief vermeld in het 
retributiereglement. 

1. Begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten op de perken D en E 
Deze perken zijn bestemd voor de teraardebestelling van doodskisten, zonder ondergrondse 
constructie. 
 
 



 6/20 

2. Begraving van gecremeerde stoffelijke overschotten op de perken D en E 

Op deze perken kunnen asurnen van gecremeerde personen in volle grond begraven worden. 

3. Begraving van gecremeerde stoffelijke overschotten in het urnenbos 
Asurnen van gecremeerde personen kunnen in volle grond begraven worden in biologisch 
afbreekbare (composteerbare) asurnen. Aan de rand van het bos wordt door de stad een zuil 
geplaatst waarop de naam en de voornaam van de overledene met een plaatje kan worden 
vastgehecht, voor de periode van 10 jaar na het overlijden. Dit naamplaatje kan bekomen worden 
bij de Technische Dienst van de stad aan het vigerend tarief vermeld in het retributiereglement. 
Ter hoogte van de zuil is plaats voorzien voor het neerleggen van kransen en bloemen. 

Op de graven van zowel gecremeerde als niet-gecremeerde stoffelijke overschotten op de 
perken D en E kan een deksteen en kopsteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal 
worden geplaatst. 
Afmetingen voor de dek- en kopstenen in perk D en E: zie technische gegevens in bijlage 1.1. 
 
Indien geopteerd wordt voor het urnenbos worden geen dekstenen, graftekens,… toegelaten.  

Artikel 14 - Geconcedeerde begravingen in volle grond (perken A, A2, A3, A4, B2, B3 en F) 
Op de begraafplaats Hogerlucht zijn perken voorzien voor geconcedeerde begravingen.  
Er kan gekozen worden tussen perken met een concessieperiode van 15 jaar (perken B2 en 
B3) of een concessieperiode van 25 jaar (alle perken A en F). 
Hernieuwingen van concessies zijn mogelijk: 
- voor 10 jaar of 15 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 15 jaar werden toegestaan; 
- voor 10 jaar of 25 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 25 jaar werden toegestaan. 

1. Begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten (behalve perk F) 
De teraardebestelling gebeurt in doodskisten zonder ondergrondse constructie. 

a. Begraving in volle grond van een stoffelijk overschot – personen > 7 jaar oud 
Afmetingen van de deksteen: zie technische gegevens in bijlage 1.2.1. 

b. Begraving in volle grond van een stoffelijke overschot – personen < 7 jaar oud  
Afmetingen van de deksteen: zie technische gegevens in bijlage 1.2.2. 

2. Begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten (perk F) 
De teraardebestelling gebeurt in doodskisten of lijkwaden zonder ondergrondse constructie. Er 
wordt een kader voorzien als afbakening van de graven. Bij begraving in lijkwaden mag er een 
betonplaat geplaatst worden alvorens het graf te dichten met aarde. Voor de plaatsing van de 
kader wordt een meerprijs gevraagd, dit is opgenomen in het retributiereglement. 
Afmetingen van de kopsteen: zie technische gegevens in bijlage 1.3. 

3. Begraving van gecremeerde stoffelijke overschotten 
De teraardebestelling gebeurt in een asurne, in volle grond, zonder ondergrondse constructie. 
Dezelfde afmetingen van de deksteen en modaliteiten als bij de begraving van niet-gecremeerde 
stoffelijke overschotten zijn hier van toepassing. 

Op graven van zowel gecremeerde als niet-gecremeerde stoffelijke overschotten is het plaatsen 
van een deksteen verplicht en dient deze binnen de 12 maanden, te rekenen vanaf de dag van de 
aanvang van de concessie, geplaatst te zijn. De deksteen moet blijven liggen gedurende de gehele 
duur van de concessie. Ingeval van niet naleven van deze verplichting stelt de overtreder zich 
bloot aan toepassing van de artikel 29 van het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging en 
artikel 315 van het strafwetboek. Bovendien zal bij het niet naleven van deze verplichting onder 
geen enkel beding nog een hernieuwing van de concessie worden toegestaan. 

Hoofdstuk IV.2. : BEGRAVINGEN IN EEN GRAFKELDER (perk C) 

Artikel 15 
Op dit perk kan enkel gebruik gemaakt worden van geconcedeerde grafkelders. De stroken voor 
grafkelders zijn voorzien voor ondergrondse betonnen of in metselwerk opgetrokken constructies.  

De grafkelders dienen gebouwd te worden volgens de plannen die voorafgaand dienen te worden 
overgemaakt aan en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.   
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De toegestane concessieperiode bedraagt 25 jaar, zowel voor niet-gecremeerde als voor 
gecremeerde stoffelijke overschotten (asurnen). Concessiehernieuwingen zijn mogelijk voor 10 of 
25 jaar. 

Afmetingen van de deksteen: zie technische gegevens in bijlage 2. 
Elke vergunning draagt een volgnummer, ingekapt op een zichtbare plaats op het monument of 
de deksteen. De namen van ontwerpers en/of uitvoerders van dekstenen mogen gezamenlijk 
maximum slechts een oppervlakte van 0,10 m² beslaan.  

Het plaatsen van een deksteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal is verplicht en moet 
geplaatst zijn binnen de 12 maanden te rekenen vanaf de dag van de aanvang van de concessie. 
De deksteen moet blijven liggen gedurende de gehele duur van de concessie. Ingeval van niet 
naleven van deze verplichting stelt de overtreder zich bloot aan toepassing van artikel 29 van het 
decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging en artikel 315 van het strafwetboek. Bovendien 
zal bij het niet naleven van deze verplichting onder geen enkel beding nog een hernieuwing van 
de concessie worden toegestaan. 

Hoofdstuk IV. 3. : COLUMBARIA 
Artikel 16 - Algemeen 
Op de begraafplaats Hogerlucht is een apart perk voorzien voor columbaria. Het is een 
bovengrondse constructie bestemd voor bijzettingen van gecremeerde stoffelijke overschotten in 
asurnen in een gesloten nis van één of maximum twee asurnen. 

Afmetingen van de nis: zie technische gegevens in bijlage 3. 

Artikel 17  – Bijzetting in niet-geconcedeerde columbariumnissen 
In niet-geconcedeerde columbariumnissen kunnen bijzettingen gebeuren van één enkele asurne 
voor een periode van 10 jaar, zijnde de periode van wettelijke grafrust. Er zijn geen hernieuwingen 
mogelijk, tenzij bij overgang naar een geconcedeerde bijzetting en betaling van het tarief vermeld 
in het retributiereglement. 

Artikel 18 – Bijzetting in geconcedeerde columbariumnissen 
Columbariumnissen worden geconcedeerd voor 15 jaar of 25 jaar, en kunnen hernieuwd worden: 
- voor 10 jaar of 15 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 15 jaar werden toegestaan; 
- voor 10 jaar of 25 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 25 jaar werden toegestaan. 

Er kan geopteerd worden voor : - een enkele nis (voor 1 enkele asurne)  
- een dubbele nis (voor maximum 2 asurnes). 

Hoofdstuk IV.4. : PLAATSING VAN EEN ASURNE IN EEN URNENVELD (perk B) 
Artikel 19 
Dit veld is bestemd voor de bijzetting van gecremeerde stoffelijke overschotten in asurnen in volle 
grond in een urnenputje.  Er kan alleen geconcedeerd, enkel of dubbel bijgezet worden, voor een 
periode van 15 jaar of 25 jaar.  Concessies kunnen hernieuwd worden: 
- voor 10 jaar of 15 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 15 jaar werden toegestaan; 
- voor 10 jaar of 25 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 25 jaar werden toegestaan. 

Het plaatsen van een deksteen in natuursteen is verplicht en dient binnen de 12 maanden, te 
rekenen vanaf de dag van de aanvang van de concessie, geplaatst te zijn. De deksteen moet 
blijven liggen gedurende de gehele duur van de concessie. Ingeval van niet naleven van deze 
verplichting stelt de overtreder zich bloot aan toepassing van artikel 29 van het Decreet op de 
begraafplaatsen en lijkbezorging en artikel 315 van het strafwetboek. Bovendien zal bij het niet 
naleven van deze verplichting onder geen enkel beding nog een hernieuwing van de concessie 
worden toegestaan. 

Afmetingen van de deksteen: zie technische gegevens in bijlage 4. 

Hoofdstuk IV.5. : UITSTROOIING VAN AS OP DE STROOIWEIDE 

Artikel 20 
De as van de gecremeerde lijken kan worden uitgestrooid op een daartoe bestemd perk van de 
begraafplaats, de strooiweide genaamd. 
Aan de strooiweide is door de stad een zuil geplaatst waarop de naam en de voornaam van de 
overledene met een plaatje kan worden vastgehecht, voor de periode van 10 jaar na het 
overlijden. 
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Dit naamplaatje kan bekomen worden bij de Technische Dienst van de stad aan het vigerend 
tarief vermeld in het retributiereglement. 
Er is aan de zuil plaats voorzien voor het neerleggen van kransen en bloemen. 

Hoofdstuk IV.6. : MILITAIR EREPERK  
Artikel 21 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan kosteloze grondvergunningen toestaan op het 
militair ereperk aan: 

 Ronsese militairen en gelijkgestelden, gesneuveld op het Ereveld; 
 Ronsese weggevoerden die in ballingschap overleden zijn; 
 Oorlogsinvaliden als dusdanig gekend; 
 Dragers van het Vuurkruis; 
 Oorlogsvrijwilligers; 
 Ronsese militairen gesneuveld tijdens opdrachten van een vredesmacht. 

De begraving of bijzetting van de asurne op het militair ereperk gebeurt in volle grond. 

Op de graven van het ereperk staan enkel éénvormige rechtstaande arduinen stenen met 
bronzen opschriften.  De nabestaanden staan in voor de kosten van de grafsteen.  Het 
onderhoud van de graven gebeurt door de stadsdiensten. 

De aanvraag tot begraving op het militair ereperk dient schriftelijk te gebeuren via het document 
"aanvraag tot begraving op militair perk" dat ingevuld en ondertekend dient bezorgd te worden 
aan de Technische Dienst. Daarbij wordt het nodige bewijsmateriaal toegevoegd. 

Hoofdstuk IV.7. : EREPERK BESTUUR 
Artikel 22 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan 50-jarige kosteloze grondvergunningen 
toestaan op het ereperk aan de burgers van Ronse die zich bijzonder onderscheiden hebben. De 
begraving of bijzetting van de asurne op het ereperk gebeurt in volle grond. Na afloop van de 50-
jarige grondvergunning wordt de grafsteen verwijderd en een naamplaatje op de zuil aan het 
ereperk geplaatst. Bij asverstrooiingen zal er tevens een naamplaatje op de zuil geplaatst 
worden. 

Afmetingen : zie technische gegevens in bijlage 5. 

De stad staat in voor de aankoop en de plaatsing van de grafsteen, alsmede voor het inbeitelen 
van volgende tekst : “Hier rust … (naam en voornaam, bijzondere titel, geboorte- en 
overlijdensdatum).” 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan tevens een 50-jarige kosteloze 
grondvergunning toestaan op het ereperk voor de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van burgers 
van Ronse die zich bijzonder onderscheiden hebben. De aankoop en plaatsing van deze 
grafsteen gebeuren door de stad, op kosten van de aanvrager.  

De beplanting en het onderhoud van deze graven worden door het stadsbestuur uitgevoerd.  Het 
staat de nabestaanden van de overledene vrij om, op hun kosten, gedenktekens of versieringen 
op deze steen aan te brengen. 

De aanvraag tot begraving op het ereperk dient schriftelijk te gebeuren via het document 
"aanvraag tot begraving op ereperk" dat ingevuld en ondertekend dient bezorgd te worden aan 
de technische dienst. Daarbij wordt het nodige bewijsmateriaal toegevoegd. 

Hoofdstuk IV.8. : ANDERE WIJZEN VAN ASBESTEMMING BUITEN DE 
BEGRAAFPLAATS 
Artikel 23 
Naast de mogelijkheid om as van gecremeerde stoffelijke overschotten op een begraafplaats 
onder te brengen, bestaan er tevens andere asbestemmingen, die buiten de begraafplaats een 
rustplaats kunnen krijgen: 

De uitstrooiing van de as op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee, zoals 
geregeld door het koninklijk besluit van 25 juli 1990, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 
augustus 1999.  
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Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de 
overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de 
echtgeno(o)t(e) of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle 
bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek 
van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken:  
- Uitgestrooid worden op een andere plaats dan de begraafplaats. De as mag niet worden 
uitgestrooid op het openbare domein. Tot het openbare domein behoren onder meer de parken, 
bevaarbare stromen en rivieren, de wegen en de stranden. Indien het een terrein betreft dat niet 
in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke 
toestemming van de eigenaar van het terrein vereist;  
- Begraven worden op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze begraving mag niet 
gebeuren op het openbare domein. Indien het een terrein betreft dat niet in eigendom is van de 
overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar 
van het terrein vereist;  
- Bewaard worden op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een einde komt aan de 
bewaring van de as, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of 
zijn erfgenamen in geval van diens overlijden:  

 ofwel naar een begraafplaats gebracht om:  
o er begraven te worden;  
o bijgezet te worden in een gesloten nis in het columbarium;  
o uitgestrooid te worden op de strooiweide;  

 ofwel op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid te 
worden.  

De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze 
bepalingen. 

Hoofdstuk IV. 9. : CONCESSIES  
Artikel 24 - Algemene bepalingen 
Een concessie is een overeenkomst tussen de gemeentelijke overheid enerzijds en de 
concessieaanvrager anderzijds. De concessieaanvrager is meestal ook de concessiehouder, d.i. 
de titularis van de concessie en diegene die bepaalt wie er in de concessie mag begraven of 
bijgezet worden. De concessiehouder draagt de kosten en is verantwoordelijk voor het plaatsen, 
instandhouden en onderhouden van de grafsteen. 
De concessie verleent geen eigendomsrecht of enig ander zakelijk recht op de plaats van het 
graf.  
Het verlenen van een concessie door het College van Burgemeester en Schepenen houdt geen 
vervreemding, verhuring noch een verkoop in.  Zij verleent slechts het recht van genot en van 
gebruik met een speciale en nominatieve bestemming.  
Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan deze waarvoor ze 
werd verleend. De concessies zijn nominatief en niet overdraagbaar. De stad is niet verplicht om 
een concessie te verlenen.  

Artikel 25 - Duur van een concessie  
Ongeacht of het graf of de nis geconcedeerd is of niet, wordt de aanvangsdatum van de termijn 
vastgesteld op de dag van de aanvraag. De einddatum valt steeds op 31 december van het jaar 
waarin de termijn vervalt. 

Artikel 26 - Begunstigden  
Zolang de omvang van de begraafplaats dit mogelijk maakt, kan een concessie aangevraagd 
worden door de begunstigde, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten of de persoon waarmee 
hij een feitelijk gezin vormt, evenals voor allen daartoe aangewezen door de concessiehouder en 
die daartoe bij de stedelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.  
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie. 
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende 
partner een concessie aanvragen. Een rechtspersoon kan eveneens een concessie aanvragen.  

Een concessie wordt steeds nominatief aangevraagd voor een beperkt aantal personen. Een 
dubbele concessie kan opgevat worden als twee aangrenzende percelen of als twee begravingen 
boven elkaar op hetzelfde perceel. Twee begravingen boven elkaar worden alleen toegelaten als 
de ruimtelijke toestand van de begraafplaats dit mogelijk maakt.  
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Artikel 27 - Betaling van de concessie 
De percelen of columbariumnissen worden door het College van Burgemeester en Schepenen 
geconcedeerd tegen de door het retributiereglement en onderhavig huishoudelijk reglement 
bepaalde voorwaarden. 
De retributie wordt door de concessiehouder betaald binnen de maand na ontvangst van de 
factuur. Van de concessie wordt een overeenkomst in twee exemplaren opgemaakt waarbij één 
exemplaar bestemd is voor de concessiehouder en het andere exemplaar bewaard wordt bij de 
Technische Dienst van de stad. 

Artikel 28 - Hernieuwing van concessies 
De hernieuwingen worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
zover de omvang van de begraafplaats dit mogelijk maakt en onder de voorwaarden vastgesteld 
in onderhavig reglement en het desbetreffende retributiereglement, die gelden op het ogenblik 
van de aanvraag tot hernieuwing. De retributie wordt door de concessiehouder betaald binnen de 
maand na ontvangst van de factuur. Hernieuwingen worden niet toegestaan wanneer de 
deksteen wordt verwaarloosd of wanneer geen deksteen binnen de verplichte termijn werd 
geplaatst. 

1. Hernieuwing zonder bijzetting (ten gevolge van einde termijn vorige concessie) 
Minstens 1 jaar voor het verstrijken van de concessie, maakt de burgemeester of zijn 
gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij 
hem moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf of het 
columbarium als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. De concessie vervalt 
wanneer er voor de einddatum ervan geen nieuwe aanvraag wordt gedaan. 

2. Hernieuwing naar aanleiding van een bijzetting  
De concessie kan voor een nieuwe periode worden hernieuwd naar aanleiding van elke bijzetting 
tijdens de concessie. De hernieuwing wordt niet toegestaan wanneer de deksteen wordt 
verwaarloosd of wanneer geen deksteen binnen de verplichte termijn werd geplaatst.  

3. Hernieuwing voor einde van de concessie 
Een concessie kan hernieuwd worden voor het verstrijken van de concessietermijn. 
Hernieuwingen van concessies zijn mogelijk: 
- voor 10 jaar of 15 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 15 jaar werden toegestaan; 
- voor 10 jaar of 25 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 25 jaar werden toegestaan. 

Deze termijn wordt bijgeteld bij de oorspronkelijke concessietermijn, te rekenen vanaf de 
einddatum van die termijn. De aanvraag tot voortijdige hernieuwing dient schriftelijk te gebeuren 
via het document "aanvraag tot voortijdige hernieuwing" dat ingevuld en ondertekend dient 
bezorgd te worden aan de technische dienst. 

Artikel 29 – Einde van de concessie 
1. Ontbreken van een aanvraag tot hernieuwing van de concessietermijn 

Indien er geen aanvraag voor een hernieuwing is ingediend vóór het vervallen van de concessie, 
vervalt de concessie definitief van rechtswege. Aanvragen tot hernieuwing na de vervaldatum zijn 
niet meer mogelijk.  

Vanaf het ogenblik dat de concessie ten einde loopt (31 december) beschikken de 
belanghebbenden over 1 maand om de dekstenen en graftekens te verwijderen (voor 1 februari).  
Nadien worden ze eigendom van de Stad Ronse. De ondergrondse constructies blijven 
eigendom van de Stad Ronse. 

2. Einde van de concessie door verwaarlozing of door niet plaatsing deksteen 
De concessiehouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Er wordt een akte van 
verwaarlozing of van niet plaatsing van een deksteen bij een geconcedeerde bijzetting opgesteld 
door de burgemeester of zijn gemachtigde indien: 

 een deksteen verwaarloosd, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is; 
 geen deksteen werd geplaatst op een geconcedeerde bijzetting binnen de 12 maand te 

rekenen vanaf de dag van aanvang van de concessie. 
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Deze 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 of onderhoud of niet plaatsing van een 
deksteen wordt van ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van 
de in gebreke blijvende concessiehouder. De concessie kan in geen geval nog hernieuwd 
worden. 

3. Voortijdige beëindiging van de concessie 
Op verzoek van de concessiehouder kan het College van Burgemeester en Schepenen in de 
loop van het contract een geconcedeerd perceel terugnemen. Daarvoor dient het formulier 
“afstand concessie” ingevuld en ondertekend bezorgd te worden aan de Technische Dienst. 
De stad is voor deze overneming niet gehouden tot terugbetaling van enig welk bedrag. 

4. Terugneming wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheid  
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of een geconcedeerde nis wegens 
openbaar belang of dienstnoodwendigheden, zullen de concessiehouders en/of de nabestaanden 
hiervan schriftelijk verwittigd worden door middel van een aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs. Zij kunnen geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding. 

De concessiehouder en/of de nabestaanden hebben recht op het kosteloos bekomen van een 
perceel van dezelfde oppervlakte op een ander deel van de begraafplaats. De eventuele kosten 
van de overbrenging van de stoffelijke overschotten of de as en van de graftekens en deze van 
de eventuele bouw van een nieuwe grafkelder zijn ten laste zijn van de stad. 

5. Wijziging van de bestemming van de begraafplaats  
In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting) kan de 
concessiehouder geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding. Hij heeft wel het recht op het 
kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde grootte of een nis op een andere 
begraafplaats. De kosten voor overbrenging van de stoffelijke overschotten of as en voor 
overbrenging van de grafstenen en graftekens zijn ten laste van de stad.  

Artikel 30 - Overgangsmaatregelen voor concessies aangegaan vóór 01 januari /2019 
Een enkele concessie aangegaan vóór 01 januari 2019 zal omgezet worden in een dubbele 
concessie indien blijkt dat het feitelijk om een dubbele concessie gaat. Daarvoor zal het tarief van 
een dubbele concessie aangerekend worden, samen met een forfaitaire vergoeding die is 
opgenomen in het retributiereglement. Deze maatregel is ook van toepassing bij hernieuwingen. 
Deze overgang is alleen mogelijk indien de ruimtelijke toestand van de begraafplaats dit mogelijk 
maakt. 

Hoofdstuk V : BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE GRAFTEKENS, 
BEPLANTINGEN EN VERSIERINGEN 
Artikel 31 - Algemeen 
Het is niet toegelaten graftekens of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, 
afmetingen, opschriften of aard van de materialen een verstoring betekenen van de reinheid, 
gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats.  
De stad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade aan de graftekens. 

Artikel 32 – Bloemen en gedenkstenen 
Beplantingen en gedenkstenen mogen, zonder enige uitzondering, slechts aangebracht worden 
op de deksteen. Wat betreft de planten moet dit op derwijze gebeuren dat zij door hun groei de 
omringende gronden of wegen niet belemmeren of innemen.  Zij mogen een maximale hoogte 
hebben van 0,60 meter. 
Op de grond rondom columbaria mogen, behoudens in de vaasjes, geen bloemen worden 
aangebracht. 

De beplantingen mogen nooit de doorgang, noch het toezicht hinderen. Beplantingen die niet 
reglementair zijn aangebracht, zullen van ambtswege worden weggenomen. Bij niet-
geconcedeerde graven zal dit gebeuren op kosten van de familie, bij geconcedeerde graven op 
kosten van de concessiehouder. 

Bij de strooiweide en het urnenbos mogen ter hoogte van de zuil bloemen worden neergelegd. 

Tijdens de periode rond Allerheiligen mogen voor de perken D, E en U en de columbaria  
bloemen en planten rondom de dekstenen of vóór de columbaria worden geplaatst vanaf 2 
weken voor Allerheiligen tot en met 3 weken na Allerheiligen.  
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Bij bijzettingen mogen bloemen en planten rondom de dekstenen of vóór de columbaria worden 
geplaatst tot en met 4 weken na de bijzetting. 

1. Graven in volle grond, grafkelders en urnenveld 
Artikel 33 - Monumenten 
De op te richten monumenten mogen de afmetingen opgesomd in de technische gegevens niet 
overschrijden. Enkel smaakvol beeldhouwwerk en sobere motieven zijn toegelaten. 
De monumenten zijn uit natuursteen of ander duurzaam materiaal gemaakt. De materialen voor 
het maken van de monumenten moeten in perfecte staat zijn. Oude stenen of herbruikbare 
materialen zullen slechts mogen gebruikt worden indien zij geen gebreken vertonen. 

Artikel 34 - Omheiningen 
De graven mogen niet worden ingesloten door hekkens of andere afsluitingen. Kniel- en 
bidbanken zijn niet toegelaten.  

Artikel 35 - Kronen 
Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn. Kronen 
uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit 
breekbaar glas.  

Artikel 36 – Reinigen grafzerken 
De grafzerken mogen gereinigd worden door de nabestaanden tot de vierde graad. Indien dit niet 
mogelijk is, moet een aanvraag ingediend worden bij de Technische Dienst van de stad. De 
kosten zijn opgenomen in het retributiereglement en zijn ten laste van de aanvrager. 

Artikel 37 – Overtredingen 
Alle materialen die niet tijdig werden verwijderd en alle graftekens die de maximale afmetingen 
overschrijden, zullen op risico en op kosten van de overtreder, en in geval van concessie op 
kosten van de concessiehouder, zonder enig verhaal ontruimd worden door het stadsbestuur.  

2. Columbaria, strooiweide en urnenbos  
Artikel 38 – Naamplaatjes, vaasjes en foto’s 
Per columbariumnis kan een naamplaatje, een vaasje en/of een foto geplaatst worden. Deze 
kunnen enkel bij de technische dienst van het stadsbestuur aangevraagd worden tegen de 
vigerende tarieven van het retributiereglement. Ze worden door de stadsdiensten geplaatst.   

Aan de strooiweide en het urnenbos kunnen naamplaatjes geplaatst worden. Ook deze kunnen 
enkel bij de technische dienst van het stadsbestuur aangevraagd worden tegen de vigerende 
tarieven van het retributiereglement. Ze worden door de stadsdiensten geplaatst. 

Hoofdstuk VI : BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OVERLEDENEN MET EEN BEPAALDE 
GODSDIENST OF FILOSOFISCHE OVERTUIGING 
Artikel 39 - Algemeen 
Het gelijkheidsbeginsel, het beginsel van non-discriminatie vervat in de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet en het beginsel van vrijheid van meningsuiting vervat in artikel 19 van de Grondwet, 
zorgen ervoor dat overledenen met andere religieuze en filosofische overtuigingen, voor zover ze 
niet strijdig zijn met de goede zeden of openbare orde, kunnen begraven worden volgens de riten 
van hun overtuiging op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden. 

Artikel 40 – Perk F 
Een apart perceel is voorbehouden aan de belijders van de Islamitische godsdienst. Bij 
teraardebestelling in lijkwaden kan een betonnen plaat gelegd worden als bescherming, alvorens 
het graf af te dekken. Op het graf wordt een kopsteen geplaatst. Voor de afmetingen: zie 
technische gegevens in bijlage 1.3. 

Hoofdstuk VII : ONTGRAVINGEN 
Artikel 41 - Algemeen 
Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving 
worden verricht dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester. Het verlenen van 
toestemming tot ontgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen.  
De toelating en/of bevelen tot ontgraving worden ingeschreven in een daartoe bestemd register 
op de technische dienst van de stad. De registratie van de ontgraving maakt melding van de 
verzoeker en van de personen die de ontgraving bijwonen. 
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Artikel 42 - Aanvraag tot ontgraving 
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via het document "aanvraag tot ontgraving" dat 
ingevuld en ondertekend dient bezorgd te worden aan de technische dienst. Alle erfgenamen in 
de eerste graad dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met de aanvraag.  
Onverminderd het recht van het College van Burgemeester en Schepenen om in de toelating 
bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd:  

 dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden, worden in overleg met de grafmaker 
vastgelegd;  

 het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het 
graf kunnen bemoeilijken of beletten, moeten worden verwijderd vooraleer tot de 
ontgraving wordt overgegaan. Dit gebeurt door de naaste familie of door de stad op 
kosten van de familie; 

 het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van de 
kuil gebeurt door de grafmaker;  

 alle kosten zijn ten laste van de aanvragers en worden vastgelegd in het 
retributiereglement.  

Artikel 43 - Aanwezigen 
Er mag slechts tot een ontgraving worden overgegaan mits toelating van de burgemeester en in 
tegenwoordigheid van de grafmaker. Bij de ontgraving zullen enkel de door de burgemeester 
gerechtigde personen toegelaten worden. 

Artikel 44 - Maatregelen tijdens ontgravingen 
Tijdens de ontgraving zal de begraafplaats volledig ontoegankelijk zijn voor het publiek. De 
tijdelijke sluiting wordt aangekondigd aan alle ingangen van de begraafplaats.  
Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot en met 30 november geen ontgravingen 
verricht. 

Artikel 45 – Overbrenging van het stoffelijk overschot 
Indien het op te graven stoffelijk overschot naar een andere begraafplaats op het grondgebied, 
naar een andere gemeente, naar een ander gewest of naar het buitenland moet vervoerd 
worden, wordt er gehandeld volgens de bepalingen van het decreet, het besluit van de Vlaamse 
regering van 14/05/2004 en andere decreten, wetten en verdragen die deze aangelegenheid 
regelen.  

Hoofdstuk VIII : ONTRUIMING VAN DE BEGRAAFPLAATS 
Artikel 46 - Bepaling 
Ontruiming van de begraafplaats houdt in dat de stad de begraafplaats, of een deel ervan, wenst 
te ontruimen met als doel dit stuk grond te blijven gebruiken voor nieuwe begravingen (onmiddellijk 
of eventueel later).  

Artikel 47 - Beslissing tot ontruiming 
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt de beslissing tot ontruiming/verwijdering.  
Vooraleer er effectief tot herbegraving wordt overgegaan, worden de ontruimde percelen van  
alle zichtbare stoffelijke resten ontdaan.  

Artikel 48 - Bekendmaking 
Na de voorgeschreven periode van grafrust (10 jaar), wordt de ontruiming van de niet-
geconcedeerde gronden bekendgemaakt, evenals de datum vanaf en tot wanneer de 
nabestaanden zelf tot ontruiming van de graftekens of de voorwerpen erop kunnen overgaan. 
Een afschrift van de beslissing wordt aan het betrokken graf afgekondigd.   

Artikel 49 - Niet weggenomen dekstenen en graftekens 
Bij het verstrijken van de termijn waarbinnen de dekstenen en graftekens mogen worden 
weggenomen, worden de materialen eigendom van de stad. Het College van Burgemeester en 
Schepenen regelt de bestemming van het materiaal dat de stad in eigendom krijgt. 
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Artikel 50 – Bestemming stoffelijke resten en as 
Stoffelijke resten worden na ontruiming overgebracht naar een ossuarium. De assen worden 
uitgestrooid op de strooiweide. 

Hoofdstuk IX : SLUITING EN HERBESTEMMING VAN DE BEGRAAFPLAATS 
Artikel 51 - Algemeen  
Bij sluiting van de begraafplaats, of een deel ervan, gaat het om een definitieve sluiting. Het 
perceel zal niet meer als begraafplaats worden gebruikt waardoor er eventueel een 
herbestemming aan kan gegeven worden. 

Artikel 52 - Beslissing tot sluiting 
De gemeenteraad neemt de beslissing tot sluiting van de begraafplaats en bepaalt de datum 
waarop niet langer meer mag begraven worden. Een afschrift van deze beslissing wordt tot het 
moment van de definitieve ontruiming van de begraafplaats aan de ingangen ervan uitgehangen.  

Artikel  53 - Herbestemming  
Van de herbestemde begraafplaats mag gedurende tien jaar geen gebruik meer worden gemaakt 
en ze wordt in de staat gelaten waarin ze zich bevindt.  
Na verloop van de in het eerste lid bepaalde tijd of ten minste tien jaar na de laatste begraving 
waarbij de inschrijving in het begrafenisregister als bewijs geldt, kan de gemeenteraad beslissen 
een andere bestemming te geven aan de herbestemde begraafplaats. Ingeval van wijziging van 
de bestemming van de begraafplaats kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige 
vergoeding. 

Hoofdstuk X : ORDEHANDHAVING OP DE BEGRAAFPLAATS 
Artikel 54 - Toegankelijkheid  
De begraafplaats Hogerlucht is toegankelijk: 

 tijdens de maanden juni, juli, augustus en september: van 8.00u tot 20.00u 
 tijdens de maanden maart, april, mei: van 8.00u tot 19.00u 
 tijdens de maanden oktober, november, december, januari en februari: van maandag tot 

en met vrijdag van 8.00u tot 16.30u en op zater-, zon- en feestdagen van 8.00u tot 17.00u 
behoudens afwijkingen die door de burgemeester worden vastgesteld.  

Artikel 55 - Ordehandhaving  
De stad handhaaft de orde en de openbare veiligheid op de begraafplaats. Ze staat evenwel niet 
in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het stadsbestuur kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de schade door particulieren of door natuurelementen 
aangebracht aan de graven of voor de diefstal van de aangebrachte gedenktekens en 
versieringen.  

Artikel 56 - Verbodsbepalingen  
Op de begraafplaats zijn alle handelingen en gedragingen verboden waardoor de orde of de aan 
de doden verschuldigde eerbied verstoord wordt.  

Het is in het bijzonder verboden:  
 zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de vastgestelde openingstijden;  
 de grasperken en de beplantingen van de begraafplaats te betreden of deze grasperken 

en beplantingen op welke wijze ook te beschadigen;  
 de graftekens en alle huldigings- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te 

beschadigen;  
 binnen de omheining van de begraafplaats vuilnis en afval neer te leggen, tenzij op de 

daartoe aangewezen plaatsen;  
 met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden op plaatsen buiten de aangelegde 

parking, tenzij om uitzonderlijke redenen en daartoe toelating verkregen is van de 
aangestelde van de stad;  

 op dekstenen of afsluitingen te klauteren;  
 op de begraafplaats aanwezig te zijn in staat van dronkenschap;  
 vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering van mensen met een 

visuele handicap of andere andersvaliden met hun geleidehond, politiediensten en 
erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden. 
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Artikel 57 - Aanplakkingen  
Op de begraafplaats is elke aanplakking of reclame verboden die niet is voorzien in het decreet 
of de besluiten van de Vlaamse regering.  
Het is eveneens verboden gelijk welke voorwerpen of opschriften aan te brengen, behoudens in 
de gevallen voorzien in de wetgeving vermeld in het eerste lid.  

Artikel 58 – Handel, diensten en uitbating 
Het is strikt verboden om binnen de omheining van de begraafplaats te leuren, gelijk welk  
voorwerp uit te stallen of te koop aan te bieden of om in het algemeen zijn diensten aan te  
bieden. Een uitzondering kan worden gemaakt voor bloemenverkopers tijdens de periode rond 
Allerheiligen die, na toelating van het stadsbestuur, een standplaats kunnen toegewezen krijgen. 
Dit gebeurt conform de voorwaarden vermeld in het retributiereglement voor gebruik van het 
openbaar domein. Bij inbreuken vastgesteld door het personeel van de stad of een door de stad 
aangestelde op dit artikel wordt een boete opgelegd, zoals vastgesteld in het retributiereglement. 

Artikel 59 - Verwijdering  
Onverminderd mogelijke rechtsgevolgen wordt iedereen die zich niet gedraagt met eerbied voor 
de doden of inbreuk pleegt op enigerlei bepaling uit onderhavig reglement, onmiddellijk buiten de 
begraafplaats gezet door de personen bevoegd voor het toezicht en voor de handhaving van de 
openbare orde.  

Artikel 60 - Strafbepalingen  
Onverminderd de toepassing van artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek en  
voor zover hogere wetgeving geen straffen voorziet voor de overtredingen van dit reglement,  
worden de inbreuken op de bepalingen van dit reglement bestraft conform het decreet. 

Hoofdstuk XI : OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
Artikel 61 - Vorige reglementen  
Onderhavig reglement heft alle voorgaande reglementen en verordeningen van de Stad Ronse 
betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging op, met uitzondering van de desbetreffende 
politiereglementen. 

Artikel 62 - Bestaande graven  
Bij ingang van dit reglement dienen de bestaande graven te blijven voldoen aan de modaliteiten 
en voorschriften van het reglement dat op het moment van begraving van kracht was, voor wat 
betreft de vorm. Voor alle bepalingen met betrekking tot het onderhoud van de graven/nissen is 
onderhavig reglement van toepassing. 

Artikel 63 - Bestaande concessies  
Alle concessies toegestaan voor ingang van onderhavig reglement blijven ongewijzigd bestaan 
volgens het reglement van toepassing op het tijdstip van het toekennen van de concessie. 
Verlengingen echter vallen onder toepassing van onderhavig reglement.  

Artikel 64 - Niet-geregelde gevallen  
Alle gevallen die niet voorzien zijn bij decreet, uitvoeringsbesluiten of in onderhavig reglement 
zullen worden geregeld door het College van Burgemeester en Schepenen of door de 
Burgemeester bij hoogdringendheid.  

Artikel 65 - Bekendmaking en inwerkingtreding  
Onderhavig reglement wordt, overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017, bekendgemaakt via de webtoepassing van de stad en treedt in werking vijf 
dagen na de bekendmaking ervan, overeenkomstig artikel 288 van het Decreet over het Lokaal 
Bestuur. 
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BIJLAGE : TECHNISCHE GEGEVENS 
 
1. BEGRAVINGEN IN VOLLE GROND  
 
1.1. Niet-geconcedeerde begravingen in volle grond (perk D en E) 
 
Begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten:  
Afmetingen van de kuilen : (l x b)  2,00 m x 1,00 m 
 
Begraving van gecremeerde stoffelijke overschotten: 
Afmetingen van de kuilen : (l x b) 0,50 m x 0,50 m 
 
Gabariet deksteen: (l x b x h) 0,50 m x 0,50 m x 0,05 m 
Gabariet kopsteen: (l x b x h) 0,30 m x 0,30 m x 0,05 m 
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50

 m
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1.2. Geconcedeerde begravingen van niet-gecremeerde of gecremeerde stoffelijke 
overschotten in volle grond (perk A, A2, A3, A4, B2 en B3) 
 
- Begraving in volle grond van een stoffelijk overschot personen > 7 jaar oud 
 
Afmetingen kuil : (l x b) 2,00 m x 1,00 m 
Afmetingen deksteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: (l x b x h) 2,00 m x 1,00 m 
x maximaal 0,15 m 
Gabariet kopsteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: (l x h x d) 1,00 m x 0,80 m x 
0,10 m (van de dikte kan niet worden afgeweken, moet 0,10 m zijn) 

 
De maximum afmetingen van de graftekens mogen de afmetingen van de deksteen niet 
overschrijden. 
 
- Begraving in volle grond van een stoffelijke overschot personen < 7 jaar oud 
 
Afmetingen kuil : (l x b) 1,20 m x 0,80 m  
Afmetingen deksteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: (l x b x h) 2,00 m x 0,60 m 
x maximaal 0,15 m 
Gabariet kopsteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: (l x h x d) 0,60 m x 0,60 m x 
0,10 m (van de dikte kan niet worden afgeweken, moet 0,10 m zijn) 
 

 
 
De maximum afmetingen van de graftekens mogen de afmetingen van de deksteen niet 
overschrijden. 
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1.3. Geconcedeerde begravingen in volle grond (perk F) 
 
Afmetingen kuil : (l x b) 2,00 m x 1,00 m 
Gabariet kopsteen in natuursteen: (l x h x d) 0,60 m x 0,80 m x 0,10 m (van de dikte kan niet 
worden afgeweken, moet 0,10 m zijn) 

 
2. BEGRAVINGEN IN EEN GRAFKELDER (perk C) 
 
Afmetingen kuil: (l x b)  3 m x 1,15 m  
 
De grafkelders mogen maximaal 3 verdiepingen of 2,10 m diepte hebben onder het 
aangrenzend maaiveld. 
De maximale afmetingen van de dek- en kopstenen op de kelders mogen het gabariet niet 
overschrijden. 
 
Vlakke deksteen 
Gabariet deksteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: (l x b x h) 3 m x 1,15 m x 
0,10 m minimaal - 0,35 m maximaal 
 

 
 

Deksteen met kopsteen 
Afmeting deksteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: (l x b x h) 3 m x 1,15 m x 
maximaal 0,15 m 
Gabariet kopsteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: 0,80 m x 0,80 m x 0,10 m 
(van de dikte kan niet worden afgeweken, moet 0,10 m zijn) 
 

 
 
Ingeval het een dubbele grafkelder betreft, mag de kopsteen maximaal 0,80 m x 1,60 m x 
0,10 m bedragen. 
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Het plaatsen van een deksteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal over de gehele 
oppervlakte is verplicht.  
 
De deksteen van de constructie moet berusten op stevig metselwerk, waarvan de 
buitenwanden afgewerkt zijn. Ze moet de volledige breedte van de grafkelder bedekken.  
De dikte van het gewelf dient in verhouding te zijn tot het op te richten monument of de op te 
richten kopsteen.  
De basiszolen van de kopstenen, opgericht op de grondvergunningen, moeten uit één stuk 
gemaakt zijn en een dikte hebben van 0,10 m, gebeiteld en gehouwen op de zichtbare 
kanten.  
De muren mogen niet gemeen zijn en moeten een dikte hebben van 0,20 m. Ze zijn 
uitgevoerd in metselwerk of geprefabriceerd beton aan de grens van de grondvergunning.  
De vloering, de muren en de bodem dienen gecementeerd en witgekalkt te worden. 
Bij elke kelder dient bovenaan een ingang voorzien te zijn. 
 
De grafkelders dienen gebouwd te worden volgens de plannen die voorafgaand dienen te 
worden overgemaakt aan en goedgekeurd door het College van Burgemeester en 
Schepenen.   
 
3. COLUMBARIA 
 
Afmetingen van een enkele nis: (h x b x d) 0,22 m x 0,19 m x 0,19 m.  
Afmetingen van een dubbele nis: (h x b x d) 0,27 m x 0,28 m x 0,24 m. 
 

   
 
 
 
4. PLAATSING VAN EEN ASURNE IN EEN URNENVELD 
 
Afmetingen van de kuil: (l x b) 0,50 m x 0,50 m  
Afmetingen van de deksteen in gepolierde natuursteen: 0,50 m x 0,50 m x 0,05 m  
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5. GRAVEN EREPERKEN 
 
Afmetingen kuil : (l x b) 2,00 m x 1,00 m.  
Op de graven van het ereperk worden éénvormige rechtstaande arduinen kopstenen 
geplaatst, van maximum 0,80 m hoog. 
 
Artikel 2:  
De gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013 houdende goedkeuring van het huishoudelijk 
reglement voor de begraafplaats Hogerlucht wordt opgeheven met ingang van 01 april 2019. 
 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Paul Carteus 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
Algemeen directeur Voorzitter 


