
Wat doe je als concessiehouder  
en wat doet de Stad?

Een oud-strijdersgraf of eregrafV.
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Praktische vragen  

 Dienst Burgerzaken – Overlijden:

 09 266 72 60

 overlijdens@stad.gent

 Onderhoud en beheer van de begraafplaatsen:

 Groendienst

 09 323 66 00 

 groendienst@stad.gent

 Gedenktekens in een beschermde zone:

 Agentschap Onroerend Erfgoed

 09 276 24 40 

 oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

 Melden van diefstal: 
 neem contact op met de politie via 09 266 61 11

 Meer informatie:
 www.stad.gent/begraafplaatsen

Onze begraafplaatsen zijn een laatste rustplaats 
voor overledenen en geven nabestaanden 
ruimte om hen te gedenken. 

Door hun geborgen en rustgevende karakter 
fungeren ze ook als groene luwteplekken in de 
stad, met een schat aan erfgoed. 

De begraafplaatsen worden op een 
natuurvriendelijke manier onderhouden.  
Als nabestaande is het goed om te weten waar je 
zelf rekening mee moet houden en wat de Stad 
Gent voor je doet. 

Je vindt in deze folder meer info over een laatste 
rustplaats in een eregraf.

De uniforme erepleinen op de begraafplaatsen 
van de Stad Gent zijn voorbehouden aan de 
oud-strijders van beide wereldoorlogen die 
titularis zijn van de vuurkaart (1914-18) of de 
strijderskaart (1940-45).



Concessies

Waar hou je rekening mee?
- De concessie is gratis. Je betaalt dus niet voor de rustplaats 

van een oud-strijder of een gelijkgestelde.

- De partner van een oud-strijder of gelijkgestelde kan naast 
de overledene begraven worden, maar niet op een ereplein 
met gelijke gedenktekens. Dit kan wel in andere zones van 
de begraafplaatsen. Je betaalt dan wel een concessie die 
voor die zone van de begraafplaats geldt. 

Wat doet de Stad Gent?
We verwittigen jou als concessiehouder op tijd als de 
concessie van een oud-strijdersgraf dat zich niet op een 
ereplein bevindt, afloopt. Dat gebeurt via een aanduiding bij 
het graf.

Afmetingen en graftekens

Waar hou je rekening mee?
De graftekens op een ereplein zijn uniform. Je kan dus niet 
kiezen hoe een grafteken eruit ziet.

Wat doet de Stad Gent?
Soms komen familiegraven op erepleinen voor. We kunnen die 
vervangen door een uniform grafteken, enkel de naam van de 
oud-strijder blijft dan behouden.

Onderhoud

Waar hou je rekening mee?
Wil je het gedenkteken een zachte onderhoudsbeurt geven? 
Pesticiden, maar ook bijtende onderhoudsproducten zoals 
bleekwater, zijn niet toegestaan. Deze producten tasten de 
gedenktekens, de bodem en de omgeving aan. Water, een 
zachte borstel en eventueel PH-neutrale shampoo werken ook 
uitstekend.

Wat doet de Stad Gent?
- We onderhouden en herstellen de graftekens op erepleinen 

met uniforme graven. 

- Als nabestaande ben je zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud en het herstel van een gedenkteken als het zich 
in een andere zone van de begraafplaats bevindt.

Bloemen en planten

Waar hou je rekening mee?
- Je kan bloemenruikers, bloempotten, planten of aandenkens 

plaatsen op het gedenkteken of op de boordsteen voor het 
grafteken. In het gras ervoor is het niet toegestaan, behalve 
van de laatste week van oktober tot 1 december. 

- Vaste bloembakken of vaste planten zijn niet toegelaten. 

Wat doet de Stad Gent?
- We onderhouden het gras en de planten op de erepleinen.

- We verwijderen bloemen, planten en ornamenten die je 
naast de boordsteen of het gedenkteken zet. Na 1 december 
doen we hetzelfde met alles wat in het gras staat en gezet 
werd naar aanleiding van 1 november.


