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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2016  betreffende de goedkeuring van 
het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen.  

 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN 

 

 

Artikel 1 
Er kunnen grond- of columbariumconcessies worden verleend op de door ons beheerde kerkhoven. Deze concessies 
zullen dienen als begraaf- of bijzettingsplaats voor de aanvrager, echtgeno(o)t(e), bloed- of aanverwanten of een 
derde en diens rechtstreekse familie. 

De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor zijn aangewezen op de begraafplaatsen volgens 
de door het gemeentebestuur goedgekeurde plannen. 
In geen geval mag een concessie verleend worden op een plaats die bestemd is voor de niet-geconcedeerde gronden. 
 
Wat betreft plaats en tijdstip van begraven, bijzetting of asverstrooiing moeten de betrokkenen zich schikken naar de 
beslissingen van de burgemeester of zijn aangestelde. 
 
Artikel 2 
In algemene zin dient het verlenen van concessies te worden stopgezet als het schepencollege van oordeel is dat de 
omvang van de gronden voor gewone begravingen te klein is geworden. 
 
Artikel 3 
Er mogen geen concessies worden toegestaan bestemd voor het begraven van personen (of het bijzetten van een 
asurn) die niet ingeschreven zijn in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van onze gemeente of van de stad Ronse 
voor wat betreft het gedeelte van deze stad dat tot de kerkelijke parochie Louise-Marie behoort. 
 
Personen overleden op onze gemeente of op het gedeelte van de stad Ronse dat tot de kerkelijke parochie Louise-
Marie behoort, worden aanzien als ingeschrevenen. 
 
Worden evenzo als ingeschreven beschouwd, de personen die wel degelijk inwoners van onze gemeente zijn geweest 
en omwille van ofwel hun lichamelijke of hun geestelijke gezondheid worden opgenomen in een rust- en 
verzorgingstehuis buiten ons grondgebied of om dezelfde reden zijn gaan inwonen bij bloed- of aanverwanten in een 
andere gemeente. 
 
Artikel 4 
Door het verlenen van een grafconcessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond of de nis niet. Er wordt slechts 
een recht van gebruik met een speciale en nominatieve bestemming verleend. De concessies zijn onoverdraagbaar. 
 
Artikel 5 
Alle concessies worden verleend voor een termijn van 30 jaar. De duur van het concessiecontract neemt een aanvang 
op de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 
Graf- en nisconcessies worden op het ogenblik van het overlijden toegestaan en nominatief toegewezen. De 
aanvrager/concessiehouder beslist wie in de concessie bijgezet wordt. Deze concessies kunnen enkel door de 
concessiehouder of zijn erfgenamen schriftelijk gewijzigd worden. De wijzigingen kunnen slechts gedaan worden ten 
aanzien van het aantal voorbehouden plaatsen. 
Is de concessiehouder overleden zonder dat hij nominatief bepaald heeft wie er mag begraven worden, dan speelt de 
concessie ten gunste van al zijn familieleden ten belope van het aantal plaatsen die bij de aanvraag van de concessie 
bepaald werden en in volgorde van overlijden. 
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Artikel 6 
Het verstrijken van de termijn van de concessies mag niet tot gevolg hebben dat de stoffelijke overschotten: 

 Minder dan 30 jaar voor de reeds vroeger verleende concessies van 25 jaar in volle grond (Nukerke) 
 Minder dan 50 jaar voor de reeds verleende concessies van 50 jaar in volle grond of columbariumnis 
 Minder dan 30 jaar voor de nog te verlenen concessies van 30 jaar in volle grond of columbariumnis 

begraven liggen of bijgezet zijn. 
 
In deze gevallen zal de concessie ambtshalve worden verlengd tot voormelde minimumduur is bereikt. De familie 
dient deze verlenging te betalen op het ogenblik dat een nieuwe bijzetting een verlenging van de termijn noodzakelijk 
maakt. Het tarief van de aanrekening is geldig op het ogenblik van de verlenging met dien verstande dat slechts de 
duurtijd van de eigenlijke verlenging zal mogen aangerekend worden. 
 
Kinderbegraafplaatsen blijven steeds 30 jaar behouden. 
 
Artikel 7 
De grond- of columbariumconcessies worden door het college van burgemeester en schepenen verleend tegen de 
door onderhavig huishoudelijk reglement, het politiereglement en het retributiereglement bepaalde voorwaarden, 
zoals die van kracht zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag. 
 
De beslissing van het college waarin naar deze reglementen wordt verwezen, wordt aan de aanvrager betekend. 
 
Artikel 8 
Op aanvraag ingediend door enige belanghebbende voor het verstrijken van het oorspronkelijke contract, worden de 
concessies hernieuwd bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen en dit voor zover de omvang van 
de begraafplaats dit mogelijk maakt. 
 
De duur van elke hernieuwing bedraagt 30 jaar. 
 
De concessies worden hernieuwd tegen de prijs en de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de aanvraag. 
 
Deze hernieuwing kan niet in de plaats worden gesteld van een verlenging. 
 
Artikel 9 
De retributie wordt bij de gemeenteontvanger gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag en is verworven voor 
de gemeente bij de betekening van het concessiebesluit aan de aanvrager. 
 
Artikel 10 
In geval van terugname van het geconcedeerde perceel of de columbariumnis wegens openbaar belang of 
dienstnoodwendigheden kan de concessionaris geen aanspraak maken op enige vergoeding; hij heeft slechts recht 
op het kosteloos bekomen van een perceel of nis van dezelfde oppervlakte op een ander deel van de begraafplaats, 
terwijl de eventuele kosten van de overbrenging van de lichamen en van de graftekens ten laste zijn van de gemeente. 

In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats kan de concessionaris geen aanspraak maken op 
enige vergoeding; hij heeft slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel of nis van dezelfde oppervlakte 
op de nieuwe 

begraafplaats, terwijl de eventuele kosten van de overbrenging van de lichamen ten laste zijn van de gemeente en 
deze van de eventuele overbrenging van de graftekens ten laste zijn van de concessionaris. 
 
Dit recht op het kosteloos bekomen van een perceel of nis van dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats is 
afhankelijk van het indienen van een aanvraag door enige belanghebbende voor de datum van het stopzetten van de 
begravingen op de oude begraafplaats. 
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Artikel 11 
Wanneer het concessiecontract om gelijk welke reden ten einde loopt, worden de graftekens door de 
belanghebbenden verwijderd binnen een termijn van maximum 1 jaar. Gebeurt dit niet, dan worden zij van 
ambtswege verwijderd. De van ambtswege verwijderde graftekens en de ondergrondse constructies worden dan 
eigendom van de gemeente. 
 
Indien de belanghebbenden gekend zijn, wordt hun het besluit van het college tot vaststelling van de termijn bedoeld 
in de eerste alinea, medegedeeld. 
 
Artikel 12 
Op verzoek van de concessionaris of zijn erfgenamen of bij ontstentenis hiervan, iedere belanghebbende kan het 
college van burgemeester en schepenen in de loop van het contract een geconcedeerd perceel of nis terugnemen 
wanneer dit ongebruikt is gebleven of zulks wordt ingevolge de overbrenging van de stoffelijke overblijfselen. 
 
Bij beëindiging op verzoek, kan het bedrag van de oorspronkelijke concessie noch geheel, noch gedeeltelijk 
teruggevorderd worden. 
Voor de concessie beëindigd wordt, zal de vraag tot beëindiging gedurende 6 maanden aangeplakt worden aan de 
ingang van de begraafplaats en aan de betrokken concessie. Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten 
schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
 
Voor de verwijdering van de eventueel aangebrachte graftekens wordt artikel 11 toegepast. 
 
Artikel 13 
De percelen, geconcedeerd voor het begraven in volle grond van één enkel niet verast lichaam, hebben op alle 
kerkhoven een oppervlakte van 2,5 m lengte en 1 m breedte, hetzij 2,5 m². 
 
Artikel 14 
Hogervermelde percelen worden alleen geconcedeerd voor personen die alleenstaand zijn (ongehuwden, 
weduwnaars of weduwen, personen die gescheiden zijn). 
 
Artikel 15 
De percelen die geconcedeerd worden voor het begraven in volle grond van twee niet veraste lichamen hebben op 
alle kerkhoven een oppervlakte van 2,5 meter lengte en 2 meter breedte, hetzij 5 m². 
De twee lichamen worden naast elkaar begraven. 
 
Artikel 16 
De percelen geconcedeerd in volle grond voor het bijzetten van een urn die het verast stoffelijk overschot van een 
persoon bevat, hebben een oppervlakte van 1 meter lengte en 0,5 meter breedte, hetzij 0,5 m². 
 
Artikel 17 
Het plaatsen van (betonnen) grafkelders op de geconcedeerde percelen is uitdrukkelijk verboden. Lijkkisten, 
lijkwaden en urnen mogen niet door elkaar geplaatst worden. Een asurn mag - mits toestemming van het 
schepencollege - wel vast aangebracht worden bovenop een bestaande grafzerk.  
 
Artikel 18 
De werkplaats die geopend wordt met het oog op de begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een 
asurn of de bijzetting van een asurn in een columbarium moet behoorlijk aangeduid zijn. De kuil mag slechts open 
blijven gedurende de tijd nodig voor het delven van het graf. Deze tijdsspanne mag maximum 1 dag in beslag nemen. 
 
Artikel 19 
De werken uitgevoerd in strijd met de bepalingen van onderhavig reglement of zonder dat de grenzen van het 
geconcedeerde perceel in acht genomen worden, worden geschorst op bevel van de burgemeester die hun afbraak 
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op kosten van de belanghebbenden kan bevelen. 
 
Vooraleer men een werk (plaatsing, verwijdering, wijziging) aan een grafteken, monument, gedenkteken, grafzerk, 
enz. aanvangt, moet men in het bezit zijn van een toelating van het college van burgemeester en schepenen die op 
eenvoudig verzoek kan bekomen worden. 
De grafzerken of andere aanduidingstekens worden geplaatst op de lijnrichting aangegeven door de aangestelde van 
de begraafplaats en op de vooraf door het gemeentebestuur aangeduide funderingsstrook. Op deze strook mag een 
sokkel geplaatst worden voor de vasthechting van de grafzerk of andere aanduidingstekens. 
De kopstukken van de grafzerken mogen niet met de rug tegen elkaar geplaatst worden. Er moet een minimum afstand 
van 0,05 m zijn tussen de ruggen van de zerken. 
 
Indien er voorwerpen op het graf geplaatst worden, mogen deze niet breder zijn dan de sokkel, namelijk 0,25 m. 
 
Toegelaten afmetingen voor sokkels, grafzerken en graftekens: 
 
1. Sokkel: 

 Voor kindergraven: wordt de lengte beperkt tot 0,80 m; 

 Lengte: 1m-breedte 0,25 m-dikte 0,10 m 
2. Grafzerken: 

De gekozen materialen van de grafzerken of aanduidingstekens mogen het algemeen uitzicht van de begraafplaats 
niet storen en moeten vervaardigd zijn uit duurzame, weerbestendige en kleurvaste materialen en mogen de 
volgende afmetingen niet overschrijden: 

 Voor kindergraven: hoogte boven het maaiveld 0,80 m-breedte 0,60 m-dikte 0,10 m; 

 Andere grafzerken: hoogte boven het maaiveld 1,00 m-breedte 0,85 m-dikte 0,10 m; 

 Bij aankoop van 2 aansluitende concessies is de maximum toegelaten breedte 1,80 m; 
 
De gekozen materialen van de grafzerken of aanduidingstekens mogen het algemeen uitzicht van de begraafplaats 
niet storen en moeten vervaardigd zijn uit duurzame, weerbestendige en kleurvaste materialen. 
 
Familieleden die dit wensen, kunnen voor de funderingsstrook een strook grond van max. 0,30m vrij maken om kleine, 
verplaatsbare bloembakken te plaatsen. In geen geval mogen er op deze strook verhardingsmaterialen aangebracht 
worden. De familieleden staan zelf in voor het onderhoud van deze zone. 
 
Aan de strooiweide mogen na de asverstrooiing bloemen en kronen neergelegd worden op de daartoe voorzien zone 
en niet in het midden van de weide. Er mogen geen herdenkingsplaten of andere voorwerpen geplaatst worden. 
Daartoe is een herdenkingszuil aanwezig op iedere begraafplaats. 
 
Artikel 20 
Het college van burgemeester en schepenen kan de concessie beëindigen bij toepassing van een procedure van 
verwaarlozing. 
 
Artikel 21 
Dit huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen treedt in werking na goedkeuring door de 
gemeenteraad in zitting van 28 juni 2016 en vervangt alle vorige huishoudelijke reglementen en beslissingen in dit 
verband. 
 
Artikel 22 
Dit huishoudelijk reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

 


