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Vraag nr. 23 van Filip Santy van 19 mei 2014 
 
Begraafplaatsen oudstrijders 

 
Op 27 februari 2014 diende ik onderstaande vraag in voor het Bulletin van Vragen en Antwoorden: 
'Onder het hoofdstuk “militaire begraafplaatsen” bepaalt artikel 4 van het stedelijk reglement op de 

begraafplaatsen en lijkbezorging (GR 6 juni 2011) het volgende: 

“De ereperken en de militaire begraafplaatsen, met uitzondering van deze aangelegd buiten de 
stedelijke begraafplaatsen, vallen integraal onder de toepassing van huidig reglement. Op de 

ereperken, bestemd voor oudstrijders, gewezen krijgsgevangenen, verzetslieden, weggevoerden, 
oorlogsinvaliden, enz., zal verder mogen begraven worden zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Hun 

echtgenoten mogen pas bijgezet worden nadat de gerechtigde zelf er begraven is. De graven op de 

ereperken en militaire begraafplaatsen worden kosteloos ingericht, en hebben het statuut van de 
voorheen eeuwigdurende grafconcessies.” 

Deze bepaling geeft uiting van het respect van stadswege voor deze groep van mensen die zich in het 
verleden op een bijzondere manier hebben onderscheiden ten bate van de samenleving. 

Niettemin is mij, bij een recent bezoek aan de begraafplaats in Aalbeke, opgevallen dat een reeks 

grafmonumenten van oudstrijders uit de Eerste Wereldoorlog, een klever dragen waarop gemeld 
wordt dat de familie contact dient op te nemen met de stadsdiensten (zie enkele voorbeelden op 

bijgevoegde foto’s), teneinde te vermijden dat de graven in de loop van 2014 zullen worden 
weggenomen. 

Het lijkt me niet aangewezen om deze graven te laten verwijderen, net in het jaar dat de herdenking 
van de Eerste Wereldoorlog van start gaat en ze, ook in de toekomst, een bescheiden herinnering 

blijven aan deze ingrijpende gebeurtenis. 

Indien de betrokken grafconcessies enkel zouden kunnen worden verlengd mits akkoord van de 
familie, bestaat de mogelijkheid dat er geen directe familie meer in leven is of in de omgeving woont. 

Daardoor dreigen de betrokken graven te worden verwijderd en zal er een deel van het “geheugen 
van Kortrijk (en deelgemeenten)” verdwijnen. Het lijkt me overigens eigenaardig dat de resten van 

“onze” oudstrijders (al dan niet op termijn) zouden worden verwijderd, terwijl bijvoorbeeld de Britse 

Commonwealth grafstenen (zoals er ook op de Aalbeekse begraafplaats één te vinden is) wél worden 
bewaard. 

Vandaar mijn vragen: 
1. Zijn er, naast de begraafplaats in Aalbeke, nog stedelijke begraafplaatsen waar soortgelijke 

aankondigingen op graven van oudstrijders zijn aangeplakt? 

2. In voorkomend geval, graag het volledige overzicht van deze aankondigingen. 

3. Is de aankondiging van de mogelijke verwijdering van graven van oudstrijders niet in 

tegenspraak met artikel 4 van het reglement waar sprake is van eeuwigdurende 

grafconcessie? 

4. Deelt het stadsbestuur mijn mening dat graven van de Belgische oudstrijders evenveel 

historische herinneringswaarde hebben als de graven van de buitenlandse gesneuvelden of 

overledenen en bijgevolg best behouden blijven, onafhankelijk van eventuele familiale 

opvolging en desnoods mits gepast onderhoud door de stedelijke diensten? 



5. Is het stadsbestuur bereid om maatregelen te nemen om het verdwijnen van deze graven te 

vermijden?' 

Op 25 maart ontving ik volgend antwoord: 
'Wij kunnen u hierop het volgende antwoord verstrekken: 

Vragen 1 en 2: op alle begraafplaatsen en bij elk graf waarvoor de grafconcessie ten einde loopt, dus 
ook van militaire graven, wordt een aankondiging geplaatst. 

Vraag 3: Eeuwigdurende concessies zijn door de decreetgever omgevormd tot 50-jarige concessies. 
Het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging dd. 16/01/2004 (art. 7§2 en art. 9) verplicht de 

stad om een vermelding uit te hangen die het einde van de concessie aankondigt (zowel individueel 

als op een lijst aan de ingang van het kerkhof). 
Normalerwijze meldt de sticker het einde van de grafconcessie. Als de familie zelf vroegtijdig de 

concessie opzegt, komt eveneens een vermelding (om de bedoeling/intentie van de familie om het 
graf te laten wegnemen aan te kondigen). 

Vragen 4 en 5: Bij een niet-verlenging of indien binnen een termijn van 1 jaar geen reactie komt, 

wordt een graf eigendom van de stad. Weliswaar behoudt de stad de graven van oudstrijders (indien 
bij de stad bekend is dat het om een oudstrijder gaat) en catalogeert ze (tot op vandaag) als 

waardevol'. 
 

 
 

Aanvullend en ter verduidelijking van bovenstaande antwoorden ontvang 

ik graag: 
(1) een overzichtslijst van de lopende aankondigingen op graven van de bij de stad 

bekende oudstrijders op de diverse stedelijke begraafplaatsen; 
(2) de lijst van de graven van oudstrijders die al eigendom zijn geworden van 

de stad, die als waardevol worden beschouwd en die bijgevolg worden 

behouden. 
 

Tenslotte graag ook een stand van zaken van de uitvoering van de 
CBS-beslissing van 15 juli 2008 m.b.t. de procedures en principes om graven 

te klasseren en te bewaren als waardevolle erfgoedelementen. 

 
 
Antwoord  
 

De gevraagde lijsten (vragen 1 en 2)  kunnen niet uit het programma gegenereerd worden (omdat 
het programma bepaalde selecties niet toelaat).  

Er wordt door het team Burgerzaken momenteel onderzocht hoe ze aan uw vraag kunnen tegemoet 

komen. 
 

Op vraag 3 "Een stand van zaken van de uitvoering van de CBS-beslissing van 15 juli 2008 m.b.t. de 
procedures en principes om graven te klasseren en te bewaren als waardevolle erfgoedelementen."  

kan volgend antwoord geformuleerd worden: 

 
Om de selectie voor aanduiding van waardevolle grafmonumenten vlot mogelijk te maken werd in 

2009 voor het Sint-Janskerkhof vastgelegd welke perken en eventueel welke delen van perken in 
aanmerking komen voor behoud. Hierdoor wordt de selectie aanzienlijk verlicht en de werklast 

beperkt. Jaarlijks krijgt de erfgoedcel de lijsten van te verwijderen grafmonumenten. Op basis van de 
ligging kan snel vastgesteld worden dat een groot aantal niet in aanmerking komt voor behoud. Deze 

die wel in de geselecteerde perken liggen worden bekeken. Op basis van  foto’s en beschrijvingen 

kunnen we vaststellen of deze monumenten effectief nog de moeite zijn om te behouden. Dit wordt 
dan meegedeeld aan de dienst burgerzaken. Voor de deelgemeenten is telkens een gelijkaardig 

voorstel opgemaakt in overleg met lokale heemkringen en/of vrijwilligers.  
 

Ook hier geldt dat een concrete lijst van alle graven die op vandaag op waardevol grafmonument 

staan, niet uit het programma kunnen gefilterd worden. 
 

 



Vraag nr. 24 van Francis Rodenbach van 04 juni 2014 
 
Conceptsubsidies stadsvernieuwing 

 
Heeft de stad een aanvraagdossier ingediend voor project- of conceptsubsidiëring bij het team 

Stedenbeleid van het Agentschap voor Binnenlands bestuur? De stad kreeg hiervoor een aanvraag, er 
kon een dossier ingediend worden tot en met 31 maart 2014. 

 

Indien ja, werd het dossier al dan niet goedgekeurd? 
 

Indien niet, wat zijn de redenen om geen aanvraag in te dienen? 
 

 

Antwoord  
 

De oproep voor stadsvernieuwingsprojecten kadert binnen de ambitie van de Vlaamse overheid om 
innovatieve en duurzame stadsprojecten te ondersteunen met een integrale, duurzaam en 

vernieuwend karakter. Inzetten op leefbare, duurzame steden is het uitgangspunt. 
Elk jaar lanceert de Vlaamse minister van stedenbeleid via de website een oproep. In het verleden 

heeft de stad een projectsubsidie aangevraagd en bekomen voor: 

 
Buda eiland, kunsteneiland  oproep 2002 (in 2 fasen):  goedkeuring 2003 +/- 3 mio euro 

subsidie. 
 

Bijstandssite: van metamorfose tot symbiose oproep 2007: goedgekeurd in 2008. 2, 8 mio euro 

subsidie. 
 

Overleie stadsvernieuwing 2012 ingediend en in maart 2012 goedgekeurd. 2, 5 mio euro. 
 

Voor de oproep 2014 heeft Stad Kortrijk geen project- of conceptsubsidie ingediend. De reden 

daarvoor is dubbel: 
Een conceptstudie wordt gebruikt bij de deskundige begeleiding bij het ontwerp van een 

stadsvernieuwingsproject, m.a.w. als het project nog niet gedefinieerd is, de ambitie nog niet duidelijk 
is. Kortrijk kent de ambities van zijn grote stadsprojecten dus leek dit helemaal niet zinvol. Bovendien 

is het heel duidelijk dat een conceptsubsidie geen subsidie is voor regulier plannings- en studiewerk, 
alsook geen vooraanvraag is voor een projectsubsidie. 

Een projectsubsidie  kan je enkel indienen als het gaat om projecten die een ingrijpende en duurzame 

vernieuwing van de stedelijke gebouwde ruimte koppelen aan initiatieven van samenlevingsopbouw 
en dat verwezenlijken door co-productie tussen publieke, private en civiele partners. Met andere 

woorden dit vergt een degelijke voorbereiding waarbij het nastreven van de kwaliteitscriteria en het 
vernieuwde karakter zeer hoog liggen, conform het stadsvernieuwingsproject Overleie.  

Samen met de administratie bereidt het CBS een dossier voor om in het komend jaar wellicht een 

projectsubsidie aan te vragen voor een vernieuwend stadsproject dat een positieve impact heeft op 
korte termijn en een structurele hefboomfunctie is op middellange en lange termijn.  

 
 


