
Wat doe je als concessiehouder  
en wat doet de Stad?

Een urne begraven  
in een urnenveld of urnenkelderV.

u.
: M

ie
ke

 H
ul

le
br

oe
ck

 –
 a

lg
em

ee
n 

di
re

ct
eu

r -
 s

ta
dh

ui
s, 

Bo
te

rm
ar

kt
 1

, 9
00

0 
Ge

nt
 –

 2
02

1 
- 0

12
89

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 en indienen van het ontwerp 
van een gedenkteken: 

 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 urnenveld of een urnenkelder; 
de urne wordt er begraven. In een urnenveld 
gebeurt dat in volle grond, in een urnenkelder in 
een kleine kelder.



Concessies

Waar hou je rekening mee?
- Tijdens de eerste 10 jaar betaal je als inwoner van Gent 

geen concessie en maak je gratis gebruik van de plaats die 
de Stad Gent voorziet. Als je voor een andere plek kiest, 
betaal je wel een concessie.

- Als je na de eerste 10 jaar de plaats wil behouden, kan dit 
door een concessie te betalen. Die kan je om de 10 jaar 
hernieuwen door opnieuw te betalen. Bij het begraven van 
een bijkomende urne wordt een (nieuwe) concessie voor 10 
jaar aangegaan. Het bedrag van de niet-verlopen jaren van 
de lopende betalende concessie wordt dan van de nieuwe 
concessie afgetrokken.

- Er geldt een maximum van 2 urnen per plaats.

Wat doet de Stad Gent?
We verwittigen jou als concessiehouder op tijd als de 
concessie afloopt. Dat gebeurt via een aanduiding ter plaatse.

Afmetingen en graftekens

Waar hou je rekening mee?
- Als de urne begraven is, plaats je binnen de 6 maanden 

een gedenkteken. Als dat niet het geval is, wordt de urne 
herbegraven in een zone met grondgraven omdat daar 
een grafteken niet verplicht is. Voor het grafteken dien 
je een ontwerp in bij de Groendienst (www.stad.gent/
begraafplaatsen).

- Een urne kan ook een laatste rustplaats krijgen in een 
grondgraf, waarvoor je dan een concessie voor een 
grondgraf aangaat.

- De afmetingen van een grafteken op een urnenveld zijn 
0,55 m bij 0,8 m en maximum 0,4 m hoog, de hoogte van de 
ornamenten inbegrepen. 

- De naamplaat bij een urnenkelder dient dezelfde dikte en 
dezelfde vorm als de aanwezige zeshoekige afdeksteen te 
hebben. Deze naamplaat mag maximum 1,5 cm uitsteken 
over de opstaande betonnen zijwanden van de urnenkelder.

- Bij de urnenkelders mag je de betonnen zijwanden met 
dezelfde steen bekleden. Het is niet toegestaan om een 
urnenkelder te beschilderen.

- Wil je een extra urne bijzetten? Dan laat je het grafteken 
vooraf tijdelijk wegnemen en achteraf terugplaatsen. 
Hiervoor betaal je zelf de kosten.

Wat doet de Stad Gent?
- Plaats je binnen de 6 maanden geen gedenkteken? Dan 

verwittigen we je aangetekend dat de urne wordt begraven 
in een zone met grondgraven. Daar is een grafteken niet 
verplicht.

- We voorzien een afdeksteen waarin een uitsparing is 
voorzien voor een gedenkteken of een tijdelijke betonsteen 
die we verwijderen als het grafteken wordt aangebracht.

- We verwittigen je als we schade, verwaarlozing of gevaar 
opmerken aan het grafteken.

Onderhoud

Waar hou je rekening mee?
- Je bent als nabestaande verantwoordelijk voor het 

onderhoud van het grafteken en de planten op het 
urnengraf.

- 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 goed. 

- Je hoeft een gedenkteken niet altijd te reinigen. Mossen en 
korstmossen kunnen net een meerwaarde zijn, met tal van 
zeldzame soorten. Ze worden niet gezien als verwaarlozing 
van het grafteken. 

Wat doet de Stad Gent?
We verwijderen vervuilde voorwerpen, verwelkte 
bloemstukken en niet-onderhouden planten.

Bloemen en planten

Waar hou je rekening mee?
- Bloemen en planten (incl. bloempot) en ornamenten mogen 

niet hoger zijn dan 0,4 m. Je kan bloemen, planten en 
ornamenten op het grafteken zelf zetten of op de betonnen 
sokkel of kiezelsteentjes rondom het grafteken.

- Struiken en bomen met houtachtige wortels zijn geen goede 
keuze. Ze beschadigen het graf en de omgeving.

Wat doet de Stad Gent?
- We onderhouden de planten die buiten de concessie vallen 

op een natuurvriendelijke manier en maaien de paden 
zodat de gedenktekens goed bereikbaar zijn.

- We verwijderen bloemen, planten of ornamenten die gezet 
worden buiten de toegestane afmetingen.


