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In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  
As: overblijfsel van een gecremeerd stoffelijk overschot 
Asurne: gesloten vaas ter bewaring van as 
Beschermde zone: zone op de begraafplaats die door Erfgoed Vlaanderen officieel de status van 
“beschermd” kreeg 
Concessie(titel): is een vergunning van de stad Gent voor het gebruik van een perceel of plaats, als 
rustplaats voor het stoffelijk overschot, gedurende de overeengekomen periode 
Concessievergoeding: retributie verschuldigd bij het aangaan van een concessie 
Duurzaam: moet de concessietijd meegaan 
Erfgoed: graftekens die vanuit vastgelegde criteria door de stad Gent werden erkend als waardevol 
omwille van de historische waarde van het grafteken of de waarde van één of meerdere personen 
die in dit graf rusten 
Sterrenkindje: een kindje dat geen 180 dagen gedragen werd en levenloos ter wereld kwam 
Funerair team: adviesorgaan van de stad Gent, bestaande uit een vertegenwoordiging van 
medewerkers uit de Groendienst, Dienst Burgerzaken, Facility Management en Dienst 
Stadsarcheologie en Monumentenzorg, bevestigd door het college van burgemeester en schepenen 
op 9 mei 2019 
Herdenkingsvoorwerp: in dit reglement verwijst dit woord naar allerhande voorwerpen die op of 
aan het graf geplaatst worden als een teken van genegenheid voor de overledenen 
Graf: rustplaats voor een stoffelijk overschot 
Grafteken: het monument of graftuin dat op het grafperceel wordt geplaatst 
Grafperceel: de bovengrondse ruimte, waarop een grafteken mag worden aangebracht 
Ontruiming: stoffelijk overschot verwijderen uit het graf om de locatie opnieuw te kunnen 
aanbieden 
Opgraven: een stoffelijk overschot of asurne uit een graf halen om het een nieuwe bestemming te 
geven 
Retributie: is een gedwongen betaling aan de stad Gent voor een verleende dienst 
Sterkmaker: de officiële benaming  voor de persoon die namens andere belanghebbenden 
afspraken maakt met de stad Gent en op deze wijze zich engageert namens hen te spreken  
Stoffelijk overschot: dood lichaam of asresten van een mens 
Uitstrooien: as uitstrooien 
 

Hoofdstuk II. Begraafplaatsen 

 
 

Afdeling I: Organisatie van de begraafplaats 

Artikel 3. Openingsuren 

Alle begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van 1 april tot 30 september van 7 uur tot  
20 uur en van 1 oktober tot 31 maart van 8 uur tot 17.30 uur. 
Uitgezonderd op zondagen en wettelijke feestdagen, 2 januari, 11 juli, 2 november en 26 december 
en sluitingen wegens dienstnoodwendigheid, kan er alle dagen een begrafenis gepland worden van 
8uur tot 15.45uur. Opgravingen kunnen niet op zaterdag of zondag. 
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Artikel 4. Activiteiten op de begraafplaats 

Op de begraafplaatsen is het verboden een daad te stellen, een activiteit op touw te zetten of een 
houding aan te nemen die de openbare orde en de eerbied voor de doden kan storen. 
 
Meer in het bijzonder is het verboden: 
a. om het even welke handelsactiviteit uit te oefenen of koopwaren uit te stallen, te verkopen of bij 
wijze van reclame aan te bieden; 
b. om begrafenissen of lijkstoeten te fotograferen of filmen , tenzij met toestemming van de 
getroffen familie; 
c. te filmen voor producties zonder toelating. Deze toelating dient aangevraagd te worden bij het 
Filmoffice Gent van de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren; 
d. activiteiten (uitzondering rouwstoet en bezoek aan het graf), dienen aangevraagd te worden bij 
de Groendienst. 

Artikel 5. Wagens op de begraafplaats 

Alleen volgende voertuigen worden toegelaten op de begraafplaats: 
-de lijkwagens. Deze voertuigen zijn enkel toegelaten op de verharde wegen. 
-voertuigen bestemd voor het uitvoeren van constructiewerken worden enkel toegelaten voor de 
duur van deze werken. 
 
Voor de Westerbegraafplaats en de toegangszone van begraafplaats te Gentbrugge geldt een 
uitbreiding: 
-de voertuigen die deel uitmaken van de lijkstoet worden toegelaten; 
-de houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap krijgen de toelating om zich per 
wagen naar de graven van hun familieleden of bekenden te begeven. Deze voertuigen zijn enkel 
toegelaten op de verharde wegen. 
-dienstwagens van de Stad Gent worden toegelaten. 
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
 
Voertuigen worden niet toegelaten vanaf 29 oktober tot en met 1 november, op zon- en feestdagen 
en op publieksdagen goedgekeurd door de Groendienst. Dit wordt via affiches op de begraafplaats 
bekend gemaakt. 
 

 
 
Afdeling II:  Voorschriften voor de diverse gedenkvormen  

Artikel 6. Grondgraven 

  Graven in volle grond  
 

Een grafteken op een grafperceel is niet verplicht. 
Graftekens voor volwassenen hebben een maximale afmeting van 1,70 m lengte bij 0,80 m 
breedte en 1, 20 m hoog. 
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
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Bij een grafteken voor twee aansluitende grafpercelen wordt de damwand tussen de 
grafpercelen van 0,20 m meegerekend. 
De maximale toegelaten afmetingen van een grafteken kunnen kleiner zijn in een bepaalde 
zone op een begraafplaats. 
Graven op het kinderperk zijn voorbehouden voor kinderen jonger dan 7 jaar. 
Graftekens op een kinderperceel hebben en maximale afmeting van 0,60 m bij 1 m breedte en 
0,80 m hoog.  
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
 
Het grafteken moet opgebouwd worden uit duurzaammateriaal dat minstens de duur van de 
aangegane concessie meegaat. 
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
 
Voor alle graftekens op grondgraven moet een ontwerp worden voorgelegd aan de 
Groendienst via de geëigende formulieren op de website van de Stad Gent. In beschermde 
zones op de begraafplaats moet vooraf het ontwerp ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
het funerair team en aan het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen. 
Van de vastgelegde maten kan worden afgeweken mits grondige motivatie bij het indienen van 
het ontwerp. 
Indien er binnen de zes maanden geen ontwerp werd ingediend, zal de Stad Gent een kader 
plaatsen van 0,5m op 0,5 m waarbinnen herdenkingsvoorwerpen  mogen worden geplaatst. De 
resterende ruimte wordt ingezaaid en onderhouden door de stad. 
Kaders die niet gebruikt worden, worden na een jaar weggenomen. 
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
 
Graftekens mogen niet afwijken van de voorgeschreven lijnrichting en mogen de afmetingen 
van het graf niet overschrijden, tenzij er een gelijklopende concessie wordt betaald voor alle 
betrokken percelen. 
 
In geval van overtreding op de vastgelegde of goedgekeurde afmetingen worden de 
concessiehouders met een aangetekend schrijven verwittigd. De concessiehouders krijgen 
vanaf de datum van verzenden van het aangetekend schrijven 30 kalenderdagen om een 
afspraak te maken met de Groendienst. Indien er na het verstrijken van die termijn geen 
gevolg werd gegeven aan de vraag tot regularisatie, volgt er nog een tweede verwittiging via 
aangetekend schrijven. Daarna  wordt het grafteken op kosten van de concessionaris of 
nabestaanden verwijderd. 
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
 
Beplantingen en herdenkingsvoorwerpen, met een maximum hoogte van 0,50 m zijn 
toegestaan. Zij mogen niet buiten de afmetingen van het grafteken overhellen of uitgroeien.  
In geval van overtreding worden de concessiehouders met een aangetekend schrijven 
verwittigd.  
 
De concessiehouders krijgen vanaf de datum van verzenden van het aangetekend schrijven 30 
kalenderdagen om een afspraak te maken met de Groendienstom met de Groendienst. 
Indien er na het verstrijken van die termijn geen gevolg werd gegeven aan de vraag tot 
regularisatie  volgt een tweede aangetekend schrijven. Daarna wordt de beplanting en/of de 
herdenkingsvoorwerpen op kosten van de concessionaris of nabestaanden verwijderd. 
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
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Vervuilde stukken, stukken die weggewaaid zijn en verwelkte bloemen en planten kunnen door 
de bevoegde stadsdiensten worden weggenomen. 
 
De afmetingen van een grafput in volle grond zijn maximaal 2 m bij 0,80 m voor volwassenen 
en 1,20 m bij 0,80 m voor kinderen.  Wanneer een afwijking van deze maten noodzakelijk is, 
dient dit vooraf gemeld te worden bij de van aangifte van het overlijden. 
 
Er worden maximum één kist plus één urne of 2 urnen per graf toegestaan. In graven van voor 
2004 met twee kisten kunnen geen urnen worden bijgevoegd. 
 
Bij graven in gebruik genomen voor 1.07.2020 kan een kist vervangen worden door het aantal 
urnes dat werd vastgelegd in de toen geldende regeling.  
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 

 
In geval van een bijzetting van een asurne of lijkkist moet het grafteken voor de begraving 
verwijderd worden.  
Het is de verantwoordelijkheid van de nabestaande om het grafteken deels of in zijn geheel te 
verwijderen en deze terug te plaatsen, binnen een periode van 6 maanden na de bijzetting. 
Indien bij een bijzetting van een asurne of lijkkist het grafteken niet tijdig is weggenomen 
worden de stoffelijke overschotten op een wachtplaats bij de aanvrager bijgehouden. 

 

  Sterretjesweide 
 

Op de Westerbegraafplaats en op de begraafplaats van Zwijnaarde Scheldeakker is er een 
sterrenkindjesboom en sterretjesweide. Hier kunnen sterrenkindjes begraven of uitgestrooid 
worden. Een sterretjesweide is een bloemrijk perceel dat verzorgd en beheerd wordt door de 
stad Gent.  
 
Sterrenkindjes worden begraven in een uit organische materialen vervaardigd en biologisch 
afbreekbaar omhulsel. Toegestane materialen zijn: papier, hout, klei, leem, zetmeel. De urnen 
mogen geenszins elementen van ijzer, glas, lood, plastic of andere niet biologisch afbreekbare 
materialen bevatten. Indien het kindje meegebracht wordt in een ander omhulsel zal het gratis 
in een kistje van de Groendienst worden gelegd. 
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
 
Op de sterretjesweide kan geen grafteken aangebracht worden. Een lint met de naam van het 
kindje kan in de sterrenkindjesboom worden opgehangen. Deze lintjes zijn gratis verkrijgbaar 
bij de Groendienst.  
Indien een grafteken gewenst is, kan het sterrenkindje begraven worden in een grondgraf of 
een nis. 
 
De sterretjesweide mag niet betreden worden, tenzij door de ambtenaar in functie voor het 
begraven en het onderhoud. 
Enkel aan de lintjesboom mogen losse boeketten, bloemstukken, potplanten of andere 
herdenkingsvoorwerpen geplaatst worden. Vervuilde lintjes, stukken, stukken die weggewaaid 
zijn en verwelkte bloemen en planten kunnen door de bevoegde stadsdiensten worden 
weggenomen. 
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Artikel 7. Keldergraven 

  Algemeen 
 
De ondergrondse delen van de grafkelders zijn eigendom van de stad Gent. 
 
Elke plaats kan worden ingevuld met het aantal personen (urnen of kisten) volgens de 
vastgelegde capaciteit.  
 
Bij kelders in gebruik genomen voor 1.07.2020 kan een kist vervangen worden door het aantal 
urnes dat werd vastgelegd in de toen geldende regeling.  
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
 
Elke bijzetting van één persoon wordt beschouwd als één plaats innemend in de grafkelder, 
voor zover de afmetingen van de lijkkist de hoogte van 55 cm, de breedte van 75 cm en de 
lengte van 210 cm niet overschrijden.  
De lijkkist die wordt bijgezet in een grafkelder, moet voorzien zijn van een binnenschaal uit 
duurzaam materiaal, waarop het stoffelijk overschot rust. Deze binnenschaal moet voldoende 
stevig genoeg zijn om het gewicht van het lichaam te kunnen dragen. Een aangestelde van de 
Stad Gent kan de kisting bijwonen. 
 
Er moet een grafteken worden aangebracht dat de kelder volledig bedekt. Het grafteken moet 
aangebracht zijn binnen de zes maanden te rekenen vanaf de eerste begraving. De hoogte 
moet afgestemd zijn op de naastgelegen graven. Het mag max. 50 cm hoger komen dan het 
hoogste naburig graf. 
Het grafteken moet opgebouwd worden uit materiaal dat minstens de duur van de aangegane 
concessie meegaat. 
 
Voor alle graftekens moet een ontwerp worden voorgelegd aan de Groendienst via de 
geëigende formulieren op de website van de Stad Gent. In beschermde zones op de 
begraafplaats moet vooraf het ontwerp ter goedkeuring worden voorgelegd aan het funerair 
team en aan het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen. 
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
 
Planten en herdenkingsvoorwerpen moeten binnen de afmetingen van het grafperceel van de 
grafkelder worden geplaatst. Deze mogen maximaal 0,5 m hoog zijn. Een afwijking kan worden 
goedgekeurd omwille van funerair erfgoed. 
Beplanting en herdenkingsvoorwerpen die buiten de afmetingen van de kelder worden 
geplaatst zullendoor de bevoegde stadsdienst weggenomen worden.  
 
In het geval van overtreding worden de concessiehouders met een aangetekend schrijven 
verwittigd. De concessiehouders krijgen vanaf de datum van verzenden van het aangetekend 
schrijven 30 kalenderdagen om een afspraak te maken met de Groendienst. 
Indien er na het verstrijken van die termijn geen gevolg werd gegeven aan de vraag tot 
regularisatie wordt het grafteken en/of de planten en/of de herdenkingsvoorwerpen, wordt 
een herinneringbrief verzonden. Daarna worden het grafteken en/of de planten en/of de 
herdenkingsvoorwerpen  op kosten van de concessionaris of nabestaanden verwijderd. 
Vervuilde stukken, stukken die weggewaaid zijn en verwelkte bloemen en planten kunnen door 
de bevoegde stadsdiensten worden weggenomen. 
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Bij een bijzetting moeten bloembakken, beplantingen en andere voorwerpen die zich voor de 
kelderopening bevinden, vooraf worden weggenomen op kosten van de nabestaanden. Na de 
bijzetting mogen deze bloembakken, beplantingen en andere voorwerpen niet terug geplaatst 
worden, tenzij deze deel uitmaken van een bescherming vanuit funerair erfgoed.  

 

  Specifieke voorwaarden voor de bovengrondse grafkelders (Drongen) 
 
Voor een begraving in een bovengrondse grafkelder neemt de bevoegde stadsdienst vooraf de 
arduinen afdekplaat weg en vervangt die door een voorlopige plaat. Deze arduinen naamplaat 
kan men bij de grafmaker ophalen. 
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
Een ervaren steenkapper moet de gegevens aanbrengen in het arduin. Er mag eveneens 
gewerkt worden met belettering en symbolen in weerbestendige materialen. De opzetletter 
moet uit een materiaal bestaan dat minstens de duur van de concessietijd meegaat.  
De randen van de arduinen plaat mogen niet worden gedicht.  
Bloempotten, planten en herdenkingsvoorwerpen mogen vrij worden geplaatst op de 
vloertegels rondom de bovengrondse kelders. Het grasveld vóór deze tegels moet vrij blijven. 
Beplanting in dit grasveld wordt door de bevoegde stadsdienst weggenomen.  
Vervuilde stukken, stukken die weggewaaid zijn en verwelkte bloemen en planten kunnen door 
de bevoegde stadsdiensten worden weggenomen. 
 

  Specifieke voorwaarden voor kelders die van bovenaf toegankelijk zijn (Sint-Amandsberg) 
 

Bij het in concessie geven van een grafkelder is deze reeds door de stad Gent voorzien van een 
granieten grafteken. Voor de steen wordt een toeslag verrekend zoals voorzien in het 
retributiereglement voor grafconcessies, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 
23 juni 2020. 
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
Voor een grafteken op een kelder die van bovenaf toegankelijk is, gelden volgende bepalingen: 
-de bestaande steen moet bewaard worden. 
-op de bovenste steen kunnen belettering en symbolen in weerbestendige materialen 
aangebracht worden. 
Het openen en afsluiten van de kelder moet gebeuren door een ervaren steenkapper. De 
kelder dient waterdicht afgesloten te worden.  
Wanneer van bovenaf wordt bijgezet in een kelder, moet het grafteken weggenomen 
worden  en binnen de zes maanden na de begraving worden teruggeplaatst.  
 
Bloempotten, planten en herdenkingsvoorwerpen  mogen vrij worden geplaatst op de 
bovengrondse kelders. Het grasveld vóór deze tegels moet vrij blijven. Beplanting in dit 
grasveld wordt door de bevoegde stadsdienst weggenomen.  
Ook vervuilde stukken, stukken die weggewaaid zijn en verwelkte bloemen en planten kunnen 
door de bevoegde stadsdiensten worden weggenomen. 
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
 

  Hergebruik kelders met waardevol grafteken  
 

Een selectie van graven kan in hergebruik genomen worden overeenkomstig het “Reglement 
voor hergebruik van een waardevol grafmonument” goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 29 november 2018 en eventuele latere wijzigingen.  De aanvrager krijgt het 
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bestaande grafteken in bruikleen zonder er eigenaar van te worden. Het funerair team legt 
voorwaarden op rond aanpassingen aan het grafteken en aanbrengen van de gegevens. 
De aanvrager wordt bij hergebruik met restauratie, vrijgesteld van retributie voor de eerste 50 
jaar, onder voorwaarde dat de aanvrager de door de Stad Gent vooraf bepaalde herstellings- of 
renovatiewerken heeft uitgevoerd binnen een bepaalde termijn. 
De concessie bij hergebruik volgens het “Reglement voor hergebruik van een waardevol 
grafmonument”, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2018 en 
eventuele latere wijzigingen, start op het moment van de eerste begraving. 
 

  Overgangsmaatregel 
 

De graftekens geplaatst vóór het huidig reglement in werking is getreden en die niet voldoen 
aan de normen beschreven in de vorige alinea mogen behouden blijven, met uitzondering van 
bloembakken buiten de maten van het grafteken en tenzij zij een onmiddellijk gevaar voor de 
openbare veiligheid zouden vormen. 

Artikel 8. Asvormen 

 

  Algemeen 
 

De afmetingen van een asurne bedragen maximaal: 18 cm diameter en 24 cm hoogte.  
 
Graftekens of afdekplaten mogen niet afwijken van de voorgeschreven afmetingen. In het 
geval van overtreding worden de concessiehouders met een aangetekend schrijven verwittigd. 
De concessiehouders krijgen vanaf de datum van verzenden van het aangetekend schrijven, 30 
kalenderdagen om een afspraak te maken met de Groendienst.. 
Indien er na het verstrijken van die termijn geen gevolg werd gegeven aan de vraag tot 
regularisatie, volgt er een tweede schrijven. Daarna wordt het grafteken of de afdekplaat op 
kosten van de concessionaris of nabestaanden verwijderd. 
 
Wanneer binnen de zes maanden na de eerste begraving niet het vereiste grafteken of de 
vereiste afdekplaat is geplaatst op de nis of urnenkelder, wordt de urne na een voorafgaande 
aangetekend schrijven herbegraven in volle grond waar er geen voorschriften zijn met 
betrekking tot het plaatsen van een grafteken of naamplaat. 
 

 Nissen voor urnen 
 

Er worden maximum twee urnen toegestaan per nis.  
 
Op de nis moet een afdekplaat bevestigd worden. Dit dient te gebeuren binnen de zes 
maanden te rekenen vanaf de eerste begraving. 
 
Prisma / urnenmuren: 
De nis moet met een duurzame afdekplaat van 2 centimeter afgedekt worden.  Het is 
aangewezen de precieze afmetingen ter plaatse op te meten. Indien men gebruik maakt van 
glas, moet dit ondoorzichtig zijn. 
Indien er geen afdekplaat aanwezig is, wordt een voorlopige afdekplaat geplaatst door de stad 
Gent.   
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In het geval van een bijzetting in dezelfde nis moet de afdekplaat verwijderd worden door een 
vakman op kosten van de nabestaanden. In afwachting van de begraving moet deze vakman 
een voorlopige afdekplaat plaatsen. 
 
Honingraat – columbaria: 
Deze nissen zijn door de stad Gent reeds voorzien van bestaande afdekplaten. Een 
weersbestendige gestandaardiseerde naamplaat moet worden aangekocht via een 
begrafenisondernemer en binnen de 6 maanden worden overhandigd  aan de stad Gent die ze 
bevestigt 
. 
In het geval van een bijzetting in dezelfde nis wordt deze nis geopend en gesloten door de stad 
Gent. 
 
Het gebruik van een urne, met afwijkende maten is toegestaan,  indien er plaats is in de nis. 
Mocht later blijken dat er hierdoor onvoldoende ruimte is voor een tweede urne, dan dient 
deze urne te worden verwijderd op kosten van de nabestaanden.  
 
Op de nissen mogen bloemenhouders, foto’s of symbolen enkel bevestigd worden binnen de 
afmetingen van de afdekplaat. Ze mogen de aangrenzende nissen niet hinderen. Bloempotten 
mogen vrij worden geplaatst op de verharding rondom de nissen. Het grasveld vóór deze tegels 
moet vrij te blijven. Beplanting in het grasveld wordt door de bevoegde stadsdienst 
weggenomen.  
Vervuilde stukken, stukken die weggewaaid zijn en verwelkte bloemen en planten kunnen door 
de bevoegde stadsdiensten worden weggenomen. 
 
 

  Urnenveld  
 

Er worden maximum twee urnen per perceel toegestaan. 
 
Binnen de zes maanden te rekenen vanaf de eerste begraving moet een grafteken worden 
aangebracht.  
De afmetingen van de afdekplaat op een ouder urnenveld is een rechthoek van 55 op 80cm en 
maximaal 40cm hoog, met inbegrip van alle ornamenten. 
De afdekplaat bij een recent urneveld dient dezelfde dikte en dezelfde vorm als de aanwezige 
afdeksteen te hebben. Deze afdekplaat mag maximum anderhalve cm uitsteken over de 
opstaande betonnen zijwanden Bij de recente urnenvelden is het eveneens toegestaan om de 
betonnen zijwanden met dezelfde steen te bekleden. Het is niet toegestaan om de kelder te 
beschilderen. 
In het geval van een bijzetting dient de afdekplaat vooraf door een vakman te worden 
weggenomen op kosten van de nabestaanden. Deze moet uit een duurzaam materiaal 
vervaardigd zijn. 
 
Het is niet toegestaan om planten of herdenkingsvoorwerpen aan te brengen voor het 
grafteken of om het gras in de omgevingsaanleg te verwijderen. Bij een overtreding worden de 
planten of herdenkingsvoorwerpen weggenomen en wordt het gras hersteld door de bevoegde 
diensten. 
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  Urnentuinen  
 

Er worden maximum twee urnen per perceel toegestaan, in de keramische siertuin voor 
kinderen slechts 1.  
 
De verplichte naamplaat moet besteld worden via de Dienst Burgerzaken bij aangifte van 
overlijden. 
 
Het is niet toegestaan om planten of herdenkingsvoorwerpen aan te brengen voor het 
grafteken of om het gras in de omgevingsaanleg te verwijderen. Bij een overtreding worden de 
planten of herdenkingsvoorwerpen weggenomen en wordt het gras hersteld door de bevoegde 
diensten. 
 
Bij de rozentuin op Gentbrugge, vlindertuin op Zuiderbegraafplaats en de paddenstoelen op 
diverse begraafplaatsen  wordt een omhulsel voorzien door de stedelijke diensten. 

 

  Strooiweide 
 

Een naamplaat is niet verplicht. Indien er één gewenst is, kan die besteld worden bij de Dienst 
Burgerzaken. Naamplaatjes worden bevestigd voor een termijn van 10 jaar. De naamplaatjes 
die werden opgehangen zullen 10 jaar na datum van aanvraag worden weggenomen. Na 10 
jaar kan men een nieuw plaatje aanvragen.  
 
Aan de strooiweide mogen losse boeketten, bloemstukken, potplanten of andere 
herdenkingsvoorwerpen  enkel geplaatst worden op een door de verantwoordelijke 
ambtenaar aangeduide plaats aan de rand van de strooiweide. Verwelkte bloemen of vervuilde 
of weggewaaide stukken kunnen door de bevoegde stadsdiensten worden weggenomen. 
 
De strooiweide mag niet betreden worden, tenzij door de ambtenaar in functie van het 
uitstrooien en het onderhoud. 

Artikel 9. Ereperken Oorlogsslachtoffers 

De ereperken op de begraafplaatsen van de Stad Gent zijn voorbehouden aan de oud-strijders van 
beide wereldoorlogen en gelijkgestelden, die minstens sedert 10 jaar te Gent gehuisvest zijn en 
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] die titularis zijn van de vuurkaart (1914-18) of de 
strijderskaart (1940-45), met de nationale erkentelijkheid met opgave van hun oorlogsverdienste. 
Voor graven waar beide partners samen rusten of zullen rusten en waar één van de partners niet 
voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden, moet een concessievergoeding betaald worden gelijk aan 
de concessie voor graven in volle grond. 
 
Worden met oud-strijders gelijkgesteld: 
- de wettelijk erkende gewapende weerstanders en/of weerstanders door de sluikpers 
- de in gevangenschap gestorven krijgs- en politieke gevangenen 
- de krijgsgevangenen en de politieke gevangenen 
- de agenten van de Inlichtings- en Actiediensten 
- diegenen die houder zijn van het Oorlogskruis 
- certificaat buitenlandse missie in conflictgebieden  
[gewijzigd gemeenteraad 27 september 2021] 
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Op de Westerbegraafplaats is een specifiek ereperk voorbehouden aan: 
- de werkweigeraars en de gedwongen weggevoerden 1940-45 die in het buitenland overleden zijn; 
- de Z.A.B. (Zivil Arbeiter Bataljon) 1914-18 met minstens 50% invaliditeit; 
- de gedwongen weggevoerden 1940-45, met minstens 50% invaliditeit. 
 
De nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat de overledene behoort tot de categorieën vermeld 
onder dit artikel moeten worden voorgelegd bij de aanvraag tot begraven aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand of zijn gemachtigde. 
 
De nabestaanden van de overledenen die op de ereperken worden begraven, moeten de 
verplichting aangaan op eigen kosten een grafteken te laten plaatsen. Bij uniforme perken dient dit 
een uniform grafteken te zijn. 
Familiegraven op erepleinen kunnen vervangen worden door de stad Gent door een uniform 
grafteken, enkel naam soldaat blijft behouden. 
Nabestaanden van de overledenen zijn tevens verantwoordelijk voor het onderhoud en 
instandhouding van dit gedenkteken. 
Graven op uniforme ereperken worden onderhouden door de stad Gent.  Er werd een 
hydrofugelaag aangebracht. Eigen onderhoud is daar verboden. 
 
Er mogen geen bloemruikers, bloempotten, planten of herdenkingsvoorwerpen geplaatst worden 
op of voor het grafteken, tenzij hiertoe een boordsteen voorzien werd. Uitzondering hierop is de 
periode van 1 november.  
Ook het aanbrengen van bloembakken of beplanting wordt niet toegestaan. Bij een overtreding 
worden de planten weggenomen en wordt het gras hersteld door de bevoegde stadsdiensten.  
 
Artikel 10 Natuurlijke begraafvormen 
[ingevoegd gemeenteraad 27 september 2021] 
 
Begraafplaats Drongen 
 
Op de Begraafplaats van Drongen worden twee perken voorzien voor natuurlijke begraafvormen op 
de de boomgaard en de grafheuvel. 
Op de boomgaard zullen lichamen en asvormen kunnen begraven worden, op de grafheuvel enkel 
asvormen. Dit zijn individuele graven. 
Het stoffelijk overschot moet aangeboden worden in een uit organische materialen vervaardigd en 
biologisch afbreekbaar omhulsel. Toegestane materialen zijn: papier, hout, klei, leem, zetmeel. De 
urnen mogen geenszins elementen van ijzer, glas, lood, plastic of andere niet biologisch 
afbreekbare materialen bevatten.  
Reservatie is niet mogelijk. 
 
Er mag geen herdenkingselement aangebracht worden op de plaats waar de persoon begraven is,  
maar er is wel de mogelijkheid om één houten vogelhuisje of houten insectenhuisje , met een 
maximale afmeting 20lx20bx40h van en maximaal gewicht 2kg aan te brengen, vlak bij de plaats 
waar de persoon rust. Hiervoor dient een ontwerp ingediend te worden bij de Groendienst via de 
geëigende formulieren op de website van de Stad Gent. 
Tijdens de begrafenis mogen bloemen of herinneringen in natuurlijk materiaal op het graf gelegd 
worden. Bij de eerst komende maaibeurt wordt alles verwijderd. 
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Artikel 11 Kloosterordes 
[ingevoegd gemeenteraad 27 september 2021] 
 
Voor sommige kloosters bestaat het kloosterperk uit individuele grondgraven, waarvoor per graf 
een retributie betaald wordt. Zij hebben de keuze dit perk terug te brengen tot één concessie.  
De individuele concessies toegekend voor 1 oktober 2021 vervallen en er wordt voor het geheel één 
concessie afgesloten, met een bepaling van het maximaal aantal toegestane plaatsen. 
De ordes zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het perk. 

Artikel 12 Overgangsmaatregel 

 
Voor graven die in gebruik werden genomen voor 1 juli 2020 blijft de capaciteit zoals bepaald bij de 
start van de eerste begraving, de start van de concessie wanneer deze voor de eerste begraving 
aanving of zoals vastgelegd in de overeenkomst bij hergebruik, gehandhaafd.  
 
 

Afdeling III: Onderhoud van de graven 

Artikel 13 Onderhoud en verwaarlozing 

 
Plaatsen, wegnemen en verbouwen van graftekens, evenals het uitvoeren van onderhoudswerken 
moet op werkdagen gebeuren van 8u  tot 16.30 u. 
Op de dagen waarop niet begraven wordt (zie hoger)  en op de laatste 3 werkdagen van oktober 
zijn deze werken niet toegelaten. 
Bij de aanvoer op de begraafplaats moeten de grafmonumenten  zo afgewerkt zijn dat zij 
onmiddellijk kunnen worden geplaatst. 
Materialen noch werktuigen mogen op de begraafplaatsen achtergelaten worden. 
Materialen en werktuigen, in strijd met de bepalingen van dit reglement, worden na 
ingebrekestelling door de burgemeester of zijn gemachtigde op kosten van de overtreder 
verwijderd en maximaal 1 maand in bewaring genomen. 
 
Na een bijzetting mogen de graftekens of delen van het grafteken slechts één maand los van het 
graf op de begraafplaats zelf blijven, anders worden deze door de bevoegde stadsdienst verwijderd 
en maximaal 1 maand in bewaring genomen. 
 
De belanghebbende dient zelf in te staan voor het behoorlijk onderhoud van de graftekens. Bij 
eventuele verzakkingen moet dit worden rechtgezet door de concessionaris. 
Bij het onderhoud mag geen gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen, 
bleekwater, zout of kunstmeststoffen. 
 
In het geval van verwaarlozing worden de concessiehouders met een aangetekend schrijven 
verwittigd. De concessiehouders krijgen vanaf de datum van verzenden van het aangetekend 
schrijven 30 kalenderdagen om de situatie te regulariseren. 
Indien er na het verstrijken van die termijn geen gevolg werd gegeven aan de vraag tot 
regularisatie, volgt er een tweede schrijven. Daarna kan het grafteken op kosten van de 
concessionaris of nabestaanden worden verwijderd.  
Bij graven met concessie zal een verwaarlozingsprocedure worden gestart, wat kan leiden tot 
beëindiging van de concessie. 
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Artikel 14 Potplanten, bloemstukken en herdenkingsvoorwerpen 

De bevoegde diensten hebben het recht om bloemstukken of andere herdenkingsvoorwerpen te 
verwijderen of te verplaatsen als ze niet op de voorziene plek worden geplaatst, als ze 
verwelkt,weggewaaid of vervuild zijn of niet voldoen aan de voorschriften, zodat de netheid van de 
perken en gedenkplaatsen gewaarborgd blijft.  
 
De potplanten en bloemstukken geplaatst naar aanleiding van Allerheiligen (1 november) worden 
weggenomen door de nabestaanden. Indien dit niet gebeurd is, worden de potplanten en 
bloemstukken door de bevoegde stadsdienst weggenomen vanaf 1 december daaropvolgend. 
Pothouders mogen in geen geval worden meegenomen.  
 
Invasieve planten zijn nergens toegelaten. Invasieve plantensoorten zijn planten die zich buiten 
hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en zich vaak sterk verspreiden. Door 
hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties vormen zij een bedreiging voor de 
biodiversiteit 

 
 
Afdeling IV. Peter-Meterschap 

Peter- Meterschap 

 
Graven kunnen in peter-/meterschap genomen worden overeenkomstig het “Reglement voor peter- 
of meterschap van een grafmonument” goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 26 
oktober 2015 en eventuele latere wijzigingen. De aanvrager verbindt er zich toe om 9 jaar het 
grafteken op te volgen, klein onderhoud uit te voeren en eventueel te bebloemen, zoals vastgelegd 
in de overeenkomst. Het grafmonument is en blijft eigendom van de Stad Gent of de 
concessionaris, en de stoffelijke overschotten moeten onaangeroerd blijven. 
 

Hoofdstuk III. Slotbepalingen 

 

Artikel 15: Inwerkingtreding  

Dit reglement treedt in werking op 23 juni 2020. Jaarlijks wordt de werking van dit reglement 
geëvalueerd. 

 

(einde reglement) 
 


