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Basisprincipes

Beste lezer

Achteraan in deze brochure leggen we enkele begrippen uit.
Om de logica achter de tarieven te volgen, is het echter nuttig om nu al 3 basisprincipes
te begrijpen:

In deze brochure vind je een overzicht van alle gedenkvormen die mogelijk zijn in Gent.
Je ziet wat op welke begraafplaats kan en hoeveel het kost. Zo kun je zelf kiezen wat
het best past bij de persoonlijkheid van de overledene en de nabestaanden. Dit kan alvast een
beetje troost bieden in het rouwproces.

1.

In elke gemeente moet het mogelijk zijn om kosteloos een overledene te begraven
of zijn as te bewaren of uit te strooien.

2.

Een graf moet minstens 10 jaar bewaard blijven, zodat een grafrust van 10 jaar
gerespecteerd wordt.

3.

De basisprijs voor een graf wordt berekend voor 10 jaar voor 2 personen.
De prijs is voor alle gedenkvormen dezelfde, maar wordt aangepast aan de capaciteit
van de gedenkvorm en de termijn.

Deze principes zorgen ervoor dat een aantal gedenkvormen gedurende 10 jaar gratis zijn.
Je betaalt dan geen concessie of gebruiksrecht. Dit kan alleen als je gebruik maakt van de plek
die de Dienst Burgerzaken aanduidt.
Wil je een bijkomende kist of urne plaatsen in een graf met een resterende
concessieperiode van minder dan 10 jaar, dan ga je een nieuwe concessie aan.
Op die manier heeft ook de laatste overledene een grafrust van minstens 10 jaar.

Ga na het lezen van deze brochure eens naar de begraafplaats van je keuze. Loop er even rond en
voel welke sfeer de verschillende delen en gedenkvormen uitstralen. Elke begraafplaats is anders
ingericht en elke plek heeft zijn eigen stemming.
Bij het regelen van een begrafenis gaat alles vaak snel. Probeer toch even de tijd te nemen voor
het maken van je keuze. Ze heeft namelijk gevolgen voor minstens 10 jaar, zowel financieel als
emotioneel.
Denk ook al eens na over je eigen afscheid. Voor nabestaanden is het niet altijd makkelijk om in te
schatten wat een overledene zou hebben gewild. Het kan voor hen een troost zijn te weten dat de
keuze in samenspraak met jou gemaakt werd. Ook dat helpt bij het rouwproces.
Wil je meer info over een gedenkvorm? Dan kun je terecht bij de Dienst Burgerzaken: de contactgegevens vind je op de achterkant van deze brochure.
Meer info over de Gentse begraafplaatsen vind je op www.stad.gent/begraafplaatsen.
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Alle mogelijkheden in 1 oogopslag

Lichaam of urne
begraven in een grondgraf

Lichaam of urne bewaren in
een grafkelder

Lichaam of urne bewaren in
een historisch waardevol
grafmonument

As uitstrooien
op een strooiweide

Een plekje
op de natuurbegraafplaats

Urne begraven in een urnenveld of urnenkelder
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Urne
bewaren in een urnenmuur

As bewaren in een keramische
sierurne in een urnentuin

Oud-strijdersgraven

Lichaam of urne begraven
in een grondgraf op een
kinderperk

As bewaren in een keramische
sierurne voor kinderen (alleen
voor kinderen en jongeren)

Een plekje
op een sterretjesweide
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Lint ophangen in de
herdenkingsboom voor
sterrenkindjes
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Op de Gentse begraafplaatsen kun je kiezen tussen verschillende gedenkvormen. Dit schema en deze brochure maken
je wegwijs. Je kunt de as van een overledene ook meenemen naar huis of uitstrooien op zee. De tarieven in deze
brochure zijn geldig in 2022.
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Praktische info en tarieven
Grondgraf

Historisch waardevol grafmonument

Capaciteit: 2 urnen of 1 kist en 1 urne
Concessieprijs:

Capaciteit: afhankelijk van de grootte van de kelder
Concessieprijs:

Eerste 10 jaar na plaatsing van
de eerste kist of urne

Concessie voor 10 jaar

Concessie voor 50 jaar

Geen concessie, dus gratis

696 euro

Zonder restauratie geldt de prijs voor een concessie van een grafkelder.
De concessie start bij de eerste begraving.

•

•

•
•

•
•

Bij het begraven van een bijkomende kist of urne
wordt een (nieuwe) concessie voor 10 jaar aangegaan.
Het bedrag van de niet-verstreken jaren van de lopende
concessie wordt in mindering gebracht.
Kies je een andere plek dan deze die de Dienst
Burgerzaken aanbiedt, dan zijn de eerste 10 jaar niet
gratis.
Op de begraafplaats van Zwijnaarde - Scheldeakker is er
een plein met Mekkagerichte percelen.
Een grafteken is niet verplicht. Maar de nabestaanden
zijn wel verantwoordelijk voor het onderhoud van het
deel dat binnen de concessie valt. Als er een grafteken
wordt geplaatst, moet het wel voldoen aan de juiste
afmetingen. Je legt het ontwerp eerst voor aan de
Groendienst (www.stad.gent/begraafplaatsen).
Voor het begraven van een bijkomende kist of urne haal
je het grafteken vooraf weg.
Wil je een perceel reserveren? Dit kan voor 167 euro.

•

•

•

Als je graag iets anders wilt, kun je kiezen voor het
hergebruik van een historisch waardevol grafmonument.
Op die manier kies je niet alleen voor een unieke
rustplaats voor jezelf of een dierbare, je zorgt er ook
voor dat er een bijzonder stukje erfgoed blijft bestaan.
In ruil voor een grondige restauratie krijg je een
concessie voor 50 jaar en mag je het grafmonument
hergebruiken.
Je kunt ook kiezen voor hergebruik van een
grafmonument zonder restauratie. Dan betaal je een
concessie voor 25 jaar.
Hou er rekening mee dat je voor het openen van de
kelder ook een belasting moet betalen.

Strooiweide
Concessieprijs: gratis
Een naamplaatje is niet verplicht. Wil je er een, dan
koop je dat bij de Dienst Burgerzaken. Voor 10 jaar
betaal je daarvoor 84 euro.

Grafkelder
Capaciteit: afhankelijk van de grootte van de kelder
Concessieprijs:
Concessie voor 25 jaar
Concessie voor 2 personen

Capaciteit groter dan 2 personen

1.740 euro

kelder voor 3-4 personen: 3.479 euro / kelder
voor meer dan 4 personen: 5.219 euro
•

•
•
•

•
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Binnen de 6 maanden na de eerste begraving plaats je
een duurzaam grafteken. Je legt het ontwerp eerst voor
aan de Groendienst (www.stad.gent/begraafplaatsen).
Of als je een grafteken hergebruikt, voer je binnen de
6 maanden de nodige herstellingswerken uit.
Enkel op de begraafplaats van Drongen kun je kiezen
voor een bovengrondse kelder.
Bij hergebruik van een grafkelder staat er vaak een
monument op de kelder dat mag hergebruikt worden.
Op de begraafplaats van Sint-Amandsberg kan je kiezen
voor een kelder waarop er al een granieten grafteken
ligt. Je betaalt de normale concessie en een prijs van
4.177 euro voor de grafzerk. Voor de begrafenis laat je
een steenkapper de grafzerk tijdelijk weghalen.
Hou er rekening mee dat je voor het openen van de
kelder ook een belasting betaalt.

Natuurbegraafplaats
Capaciteit: 1 urne, 1 lichaam of 1 asverstrooiing
Concessieprijs:
Concessie voor 25 jaar voor een urne of een lichaam
870 euro
•

•
•

Naast de begraafplaats van Drongen bevindt zich een
natuurbegraafplaats waar je een lichaam of een urne
kan laten begraven of as kan laten uitstrooien. De kist
of urne mag enkel bestaan uit biologisch afbreekbare
materialen.
Een gedenkteken aanbrengen of een plek vooraf
reserveren is niet mogelijk.
Ook kinderen kunnen hier een plek krijgen.
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Urnenveld of urnenkelder

Urnentuin met keramische sierurnen

Capaciteit: 2 urnen
Concessieprijs:

Capaciteit: 2 urnen
Concessieprijs:

Eerste 10 jaar na plaatsing van de eerste urne

Concessie voor 10 jaar

Eerste 10 jaar na plaatsing van eerste urne

Concessie voor 10 jaar

Geen concessie, dus gratis

696 euro

Gratis

696 euro

•

•

•

•

Bij het begraven van een bijkomende urne wordt een
(nieuwe) concessie voor 10 jaar aangegaan. Het bedrag
van de niet-verstreken jaren van de lopende concessie
wordt in mindering gebracht.
Kies je een andere plek dan deze die de Dienst
Burgerzaken aanbiedt, dan zijn de eerste 10 jaar niet
gratis.
Binnen de 6 maanden na de eerste begraving dien je
een grafteken te plaatsen.

•

•

•

Je maakt gebruik van 2 keramische sierurnen in de
urnentuin. De sierurnen zijn in de prijs van de concessie
inbegrepen. Je moet dus geen afzonderlijke urne meer
kopen.
Je bent verplicht voor elke overledene een keramische
naamplaat aan te brengen.
Die koop je bij de Dienst Burgerzaken voor 210 euro.
Bij het innemen van de 2de sierurne
wordt een (nieuwe) concessie voor 10 jaar aangegaan.
Het bedrag van de niet-verstreken jaren van de lopende
concessie wordt in mindering gebracht.
Kies je een andere plek dan deze die de Dienst
Burgerzaken aanbiedt, dan zijn de eerste 10 jaar niet
gratis.

Oud-strijdersgraven
Urnenmuur
Capaciteit: 2 urnen
Concessieprijs:
Eerste 10 jaar na plaatsing van de eerste urne

Concessie voor 10 jaar

Geen concessie, dus gratis

696 euro
•

•

•
•
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Bij het plaatsen van een bijkomende urne in de
urnenmuur wordt een (nieuwe) concessie voor 10 jaar
aangegaan. Het bedrag van de niet-verstreken jaren
van de lopende concessie wordt in mindering gebracht.
Kies je een andere plek dan deze die de Dienst
Burgerzaken aanbiedt, dan zijn de eerste 10 jaar niet
gratis.
Binnen de 6 maanden dien je een naamplaat 		
aan te brengen.
Op de verschillende begraafplaatsen zijn er
urnenmuren in verschillende vormen:
• Muren met honingraatvorm met een koperen of 		
natuurstenen naamplaat
• Prismavormige zuilen met een natuurstenen 		
naamplaat

Sommige begraafplaatsen hebben een ereplein met
oud-strijdersgraven. Op andere begraafplaatsen liggen
de oud-strijdersgraven verspreid. Hier krijgen Gentse
oud-strijders van beide wereldoorlogen een graf.
Ook andere personen, zoals krijgsgevangenen, politieke
gevangenen, weerstanders, agenten van inlichtingsen actiediensten en oorlogsinvaliden kunnen er
begraven worden.
Voor de oud-strijdersgraven moet je geen concessie
betalen. De partner betaalt wel een concessie, als die
ook een laatste rustplaats wil in een oud-strijdersgraf. Die loopt vanaf het moment dat de partner
begraven wordt en kost 696 euro. Je plaatst wel op eigen kosten een grafteken. Op sommige erepleinen is dat een uniform grafteken. Op andere erepleinen kun je vrij kiezen.
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Gedenkvormen voor kinderen en jongeren

Lint in de herdenkingsboom voor sterrenkindjes

Voor kinderen en jongeren zijn dezelfde gedenkvormen als voor volwassenen mogelijk.
De concessieprijs voor grondgraven, urnenmuren en urnenvelden wordt gehalveerd als de
overledene jonger is dan 18 jaar. Daarnaast zijn voor kinderen en jongeren ook de volgende
4 gedenkvormen mogelijk:

Op de Westerbegraafplaats en op de begraafplaats Zwijnaarde - Scheldeakker staat een herdenkings boom voor sterrenkindjes. Dat zijn kindjes die geen 180 dagen gedragen werden en
levenloos ter wereld kwamen. Ouders kunnen in de boom een lint ophangen voor hun sterrenkindje.
Het lint is gratis.
Je kunt het lint afhalen:
• in de stadswinkel
• in een Gentinfopunt
• in het poortgebouw van de Westerbegraafplaats op
dinsdag- en donderdagnamiddag

Grondgraf op een kinderperk
Concessieprijs:
Eerste 10 jaar

Concessie voor 10 jaar

Geen concessie, dus gratis

348 euro
•
•

•

Voor kinderen jonger dan 7 jaar is er op de meeste
begraafplaatsen een kinderperk.
Je legt het ontwerp van een gedenkteken voor de
plaatsing voor aan de Groendienst
(www.stad.gent/begraafplaatsen).
Ook sterrenkindjes mogen hier begraven worden,
ongeacht hoe vroeg in de zwangerschap ze zijn
overleden.

De Westerbegraafplaats heeft het grootste kinderperk.
Het werd in 2017 heraangelegd tot een aantrekkelijk
pleintje. Kinderen vinden er plekken waar ze kunnen
mijmeren en op hun manier rouwen. Er zijn zitplekken
en veel planten die de verwondering prikkelen.

Keramische sierurne voor een kind
Concessieprijs:
Eerste 10 jaar na plaatsing van eerste urne

Concessie voor 10 jaar

Gratis

348 euro
•

•

Op de Westerbegraafplaats kun je voor een overleden
kindje kiezen voor een keramische sierurne die de
Stad Gent ter beschikking stelt. De urne heeft de vorm
van een paddenstoel en is in de prijs van de concessie
inbegrepen.
Je bent verplicht een keramische naamplaat aan te
brengen. Die koop je bij de Dienst Burgerzaken voor
206 euro.

Sterretjesweide
Op de Westerbegraafplaats en op de begraafplaats
Zwijnaarde Scheldeakker kan je je sterrenkindje een plekje
geven op de sterretjesweide. Gedenktekens zijn hier niet
toegestaan. Een plekje op de sterretjesweide is kosteloos.
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Je kiest zelf waar en wanneer je het lint ophangt
in de herdenkingsboom.

Bijkomende info
Een perceel reserveren
Je kunt een perceel of nis reserveren in de buurt van het graf van een dierbare met wie je in de
eerste of tweede graad verwant bent of met wie je een feitelijk gezin vormde. Een reservering kost
eenmalig 167 euro. Je betaalt de concessie vanaf de eerste begraving op deze plek.
Belasting voor het openen van een grafkelder
Voor het openen van een grafkelder gelden de volgende belastingen:
• 313 euro voor een normale kelder
• 279 euro voor een bovengrondse kelder op de begraafplaats van Drongen
Belasting voor niet-Gentenaars
Voor overledenen die niet opgenomen zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
van de Stad Gent, maar op een Gentse begraafplaats begraven worden, geldt een belasting van
696 euro. Bij een asverstrooiing bedraagt de belasting 348 euro.
Nabestaanden van overledenen die in Gent woonden, maar de stad verlieten om naar een woonzorgcentrum te gaan of bij familie te gaan wonen, hoeven deze belasting niet te betalen.
Regelgeving
Op www.stad.gent vind je de reglementen die de uitvoering en de tarieven voor de
gedenkvormen beschrijven:
• Retributiereglement voor grafconcessies
• Huishoudelijk reglement begraafplaatsen
• Politiereglement op de begraafplaatsen
• Belasting op de lijkbezorging
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Alle mogelijkheden per begraafplaats
Grondgraf

Kinderperk

Sterretjesweide

Grafkelder

Hergebruik
van een waardevolle grafkelder
(eventueel met
restauratie)

Strooiweide

Natuurbegraafplaats

Urnenveld

Urnenmuur

Urnentuin
met keramische
sierurnen

Oud-strijdersgraf
met vrij (V)
of uniform (U) grafteken

Afsnee kerk





❍







❍

*



❍

❍

Desteldonk





❍

*

❍
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❍

 V

Drongen-Baarle

❍

❍

❍

*

❍



❍
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❍

❍

Drongen





❍

*

❍









❍



U

Gentbrugge





❍







❍









U

Ledeberg





❍







❍





❍



U

Mariakerke





❍







❍





❍



U

Mendonk





❍

*





❍





❍

 V

Oostakker





❍







❍





❍



V

Sint-Amandsberg





❍







❍









V

Sint-Denijs-Westrem





❍







❍





❍



V

Sint-Kruis-Winkel





❍







❍





❍



U

Westerbegraafplaats



 ***









❍









U

Wondelgem





❍



❍



❍





❍

❍

Zuiderbegraafplaats

❍



❍

*

❍



❍







❍

Zwijnaarde kerk





❍

*

❍



❍





❍

❍

Zwijnaarde Scheldeakker

 ****







❍



❍





❍

❍

Legende

 		
❍ 		
U
V

aanwezig
niet aanwezig
aanwezig met uniform grafteken
aanwezig met vrij grafteken

*

Enkel bijzetting in een bestaande kelder of bestaand urnenveld of grondgraf,
geen nieuwe begraving mogelijk.
Op de begraafplaats van Drongen zijn de nieuwe grafkelders bovengronds.
Daarnaast zijn er ook nog oude ondergrondse kelders, waarin bijzetting mogelijk is.
Op de Westerbegraafplaats en op de begraafplaats Zwijnaarde Scheldeakker kun je op
het ingerichte kinderperk een lint ophangen in de herdenkingsboom voor sterrenkindjes,
of kiezen voor een plekje op de sterretjesweide. Op de Westerbegraafplaats kan je ook kiezen
voor een keramische sierurne voor je kindje.
Op de begraafplaats Zwijnaarde - Scheldeakker zijn er ook percelen voor
Mekkagericht begraven.

**
***

****
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Enkele rekenvoorbeelden
Om je een idee te geven van de kostenberekening geven we hieronder enkele voorbeelden.
Grondgraf
Een man wordt begraven in een grondgraf. Na 12 jaar wordt zijn echtgenote erbij begraven.
→ Op het moment dat de man begraven wordt, hoeft de familie niets te betalen. Na 10 jaar gaat
de familie een concessie aan voor dit graf. Daarvoor betaalt ze 696 euro.
→ Wanneer 2 jaar later de vrouw begraven wordt, gaat de familie een nieuwe concessie aan
voor 10 jaar. De 8 resterende jaren van de vorige concessie worden in mindering gebracht.
De familie betaalt dan 696 - (696 x 8/10) = 696 - 556,8 = 139,2 euro.

Urnenmuur met naamplaat
De 17-jarige zoon van een familie overlijdt. De familie laat de urne in een urnenmuur met naamplaat plaatsen.
→ Op het moment dat de urne van de zoon in de urnenmuur wordt geplaatst, hoeft de familie
niets te betalen. Na 10 jaar gaat de familie een concessie aan voor dit graf. Omdat de zoon bij
overlijden minderjarig was, kost de concessie 696/2 = 348 euro.

Urnenveld
5 jaar na het overlijden van een vrouw wordt de urne van haar man bij de hare begraven.
→ Op het moment dat de urne van de vrouw in het urnenveld wordt begraven, 				
betaalt de familie niets.
→ Na 5 jaar gaat de familie een concessie aan voor 10 jaar. Die is geldig voor de 2 urnen. 		
De familie betaalt hiervoor 696 euro.

Begrippenlijst
Hieronder vind je een paar veel gebruikte termen.
Bijzetten:
In een grondgraf, grafkelder, urnenmuur of
urnenveld kan soms meer dan 1 kist of urne
begraven of geplaatst worden. Het begraven
of plaatsen van een bijkomende kist of urne
heet ‘bijzetten’.
Concessie:
Een concessie is een betaald gebruiksrecht.
De familie koopt een concessie voor een
bepaalde termijn en kan zo lang de grond,
kelder of urnenmuur gebruiken.
Elke gemeente is verplicht een aantal
gedenkvormen gedurende 10 jaar gratis en
dus zonder concessie aan te bieden. Na die 10
jaar kun je een concessie aangaan.
Op het moment dat er een tweede overledene
in een graf zonder concessie wordt begraven
of bijgeplaatst, ga je een concessie aan.
Je kunt de concessie altijd verlengen tegen de
dan geldende prijs. De prijs wordt minstens
een jaar op voorhand bekendgemaakt.
Als een concessie afloopt en je ze niet
hernieuwt, dan kun je het grafteken weghalen.
Doe je dat niet, dan wordt het grafteken
eigendom van de Stad Gent.
Graf:
Een graf is een rustplaats voor een
overledene. Er zijn hiervoor verschillende
gedenkvormen mogelijk.
Grafrust:
In Vlaanderen moet elke overledene minstens
10 jaar grafrust krijgen. Dit betekent dat
zijn graf (ongeacht welke gedenkvorm) tot
minstens 10 jaar na het overlijden moet
blijven bestaan.
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Kist of lijkwade:
Het stoffelijk overschot van een overledene
kan begraven worden in een kist of in een
lijkwade. Voor het gemak spreken we in deze
brochure enkel over een ‘kist’ als we een
‘kist en stoffelijk overschot in een lijkwade’
bedoelen. Met andere woorden: elke plaats
voor een kist mag ook ingenomen worden
door een overledene in een lijkwade.
Op de Gentse begraafplaatsen mag een kist
maximaal 210 cm lang, 75 cm breed en 55 cm
hoog zijn.
Mekkagericht begraven:
De begraafplaats van Zwijnaarde - Scheldeakker
heeft een plein met Mekkagerichte percelen.
Doden kunnen er begraven worden in een
lijkwade, het lichaam op de rechterzijde en
met het aangezicht naar Mekka.
Reserveren:
Een perceel reserveren betekent het perceel
laten vrijhouden.
Urne:
Een urne is een vaas waarin de as van een
overledene wordt bewaard.
Op de Gentse begraafplaatsen mogen
de urnen maximaal 18 cm diameter hebben
en 24 cm hoog zijn.
Urnenmuur of columbarium:
Een urnenmuur is hetzelfde als een
columbarium. Het is een bovengrondse
bewaarplaats voor urnen. Op de Gentse
begraafplaatsen vind je urnenmuren of
columbaria in verschillende vormen.
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Heb je nog vragen?

09 266 72 60
overlijdens@stad.gent
www.stad.gent/begraafplaatsen

16
V.u.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - januari 2022 - 00174

