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Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

Artikel 1. Doel  

Dit politiereglement bepaalt de afspraken rond begrafenissen en concessies voor het grondgebied 
van de Stad Gent. 
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Artikel 2. Definities  

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 
Bruikleen: hergebruik van een grafteken, zonder er eigenaar van te worden 
Concessie(titel): is een vergunning van de stad voor het gebruik van een perceel of plaats, als 
rustplaats voor het stoffelijk overschot, gedurende de overeengekomen periode 
Concessiehouder: de persoon die bij het stadsbestuur geregistreerd staat als eigenaar van de 
concessie(titel) 
Erfgoed: graftekens die vanuit vastgelegde criteria door het stadsbestuur 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 
Geconcedeerd graf: elk graf met een concessie 
Graf: rustplaats voor een stoffelijk overschot 
Grafteken: het monument dat op het grafperceel wordt geplaatst 
Grafperceel: de bovengrondse ruimte, waarop een grafteken mag worden aangebracht 
Opgraven: een stoffelijk overschot of asurne uit een graf halen om het een nieuwe bestemming te 
geven 
Referentiegraf: grondgraf waarin iemand begraven wordt en waarnaast een perceel gereserveerd 
wordt.  

Hoofdstuk II. Lijkbezorging 

 

Afdeling I. Begrafenis 

Artikel 3. Melding overlijden  

Elke as- of lijkbezorging moet minstens 24 uur (steeds een werkdag inbegrepen) op voorhand 
worden gemeld bij de Dienst Burgerzaken. De aanvragers regelen met het stadsbestuur de 
formaliteiten betreffende de begrafenis. 
Wanneer deze melding niet gebeurt, regelt het stadsbestuur van ambtswege en op kosten van de 
nalatenschap de begrafenis. 

Artikel 4. Moment van begraving  

De begrafenis of uitstrooiing kan plaats vinden op alle werkdagen tijdens de werkuren, tenzij een 
uitzondering bepaald door de wet of op sluitingsdagen. Werkuren en sluitingsdagen worden 
bepaald in het huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen goedgekeurd door het college in de 
zitting van 4 juni 2020. 
Een begraving of uitstrooiing op zaterdag kan enkel plaatsvinden wanneer deze binnen de zeven 
dagen valt na de dag van het overlijden, na de vrijgave door parket of politie van het stoffelijk 
overschot of de vrijgave van het stoffelijk overschot door het Anatomisch Instituut.  
Het tijdstip van begraven wordt steeds in overleg met de stadsdiensten bepaald. Omwille van 
organisatorische redenen kunnen de stadsdiensten altijd een ander tijdstip voorstellen. 
 
Voor het begraven en opgraven van niet-Gentenaars, wordt vanaf 16 uur en op zaterdag, voor het 
vereiste personeel, overwerk in rekening gebracht volgens het geldend retributiereglement voor 
grafconcessies, goedgekeurd door de gemeenteraad 23 juni 2020.  
Op de Gentse begraafplaatsen staan de stadsdiensten in voor: 
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-het delven en dempen van graven 
-het openen en afsluiten van urnenmuur (columbarium), urnenveld, urnenkelders of grafkelders 
-het opgraven en overbrengen van stoffelijke resten 
-het uitstrooien van as. 
 
 

Afdeling II. Grafconcessie 

Artikel 5. Toekennen concessie 

Het college van burgemeester en schepenen kan volgens de geldende reglementen grafconcessies 
toestaan of hernieuwen, zowel voor de teraardebestelling in volle grond of in een grafkelder, als 
voor de bijzetting van urnen. 
 
Een grafconcessie verleent aan de concessiehouder enkel het recht van gebruik van de in concessie 
verleende grond, kelder of nis en dit volgens de geldende voorwaarden van de concessietitel. 
 
Bij een herbegraving wordt de lopende concessie verrekend in de nieuwe concessietitel. De reeds 
betaalde retributie wordt in mindering gebracht. 

Artikel 6. Aanvraag van een concessie  

De aanvraag tot het bekomen van een concessie kan worden gedaan voor een termijn zoals 
voorzien in het Retributiereglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in de zitting van 23 juni 
2020 voor grafconcessies met mogelijkheid tot hernieuwingen.  

Artikel 7. Plaatskeuze 

Binnen de vrij gekozen gedenkvorm, wordt een graf toegewezen door de stadsdiensten. Een graf op 
een andere plaats kan  
-na gunstig advies van het stadsbestuur  
-ten gevolge van een reservatie 
mits het betalen van een concessie. 
Ook bijzetting van een tweede persoon wordt beschouwd als een vrije plaatskeuze, waarvoor een 
concessie betaald wordt. 
 
Bij grafkelders is er een vrije plaatskeuze en wordt er steeds een concessie betaald met 
uitzondering van een bruikleenprocedure met restauratie. 

Artikel 8. Voorbehouden plaatsen 

Het college van burgemeester en schepenen kan een voorbehouden perceel toestaan.  Naast het 
referentiegraf kan dan één perceel of nis worden gereserveerd voor zover dit vrij is. De reservatie 
vervalt wanneer de concessie op het referentiegraf niet meer wordt verlengd. 
 
Deze mogelijkheid geldt enkel voor de begraving van bloed- en aanverwanten tot en met de tweede 
graad of voor personen met wie de overledene een feitelijk gezin vormde. Per referentiegraf kan 
slechts één reservatie worden toegestaan. Een oorspronkelijk gereserveerd perceel kan niet als 
referentiegraf fungeren.  
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Het betalen van een reservatie staat los van de betaling van de belasting zoals voorzien in het 
belastingreglement op de lijkbezorging en geldt als plaatskeuze waarop concessie zal moeten 
betaald worden op het moment van de eerste begrafenis. 

Artikel 9. Voortijdige beëindiging 

Elke concessie kan voortijdig door het stadsbestuur teruggenomen worden in volgende gevallen: 
-indien niet wordt voldaan aan de verplichting opgelegd door de geldende reglementen 
-ingeval van vastgestelde verwaarlozing 
-bij overbrenging van het stoffelijk overschot naar een grafkelder of een graf met een concessie van 
langere duur 
-op verzoek van een belanghebbende 
 
De voortijdige beëindiging vanuit het stadsbestuur wordt geregeld door de 
verwaarlozingsprocedure, vastgelegd in het Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en 
de lijkbezorging. De concessionaris en bij overlijden van de concessionaris de nabestaanden - indien 
zij gekend zijn bij het stadsbestuur - worden persoonlijk hiervan op de hoogte gebracht.  
 
Bij voortijdige beëindiging door een belanghebbende zal er voor elke aanvraag een 
bekendmakingsprocedure lopen van ten laatste 1 oktober tot 30 november. Bezwaar tegen deze 
voortijdige beëindiging kan door iedere andere belanghebbende bij het college van burgemeester 
en schepenen worden ingediend voor 1 december. Het college van burgemeester en schepenen kan 
diegene die bezwaar aantekent als nieuwe concessiehouder aanduiden. 
Voor deze terugname is door het stadsbestuur geen enkele vergoeding verschuldigd. 

Artikel 10. Terugname concessie wegens dienstnoodwendigheid en herbestemming zone 

In geval een grafperceel teruggenomen wordt omwille van het openbaar belang of omwille van 
dienstnoodwendigheden, kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. 
Hij heeft recht op een perceel van dezelfde oppervlakte met dezelfde concessietermijn op een 
ander deel van de begraafplaats. De kosten van de overbrenging van de stoffelijke resten en het 
eventuele grafteken zijn ten laste van het stadsbestuur. Het stadsbestuur neemt contact op met de 
concessionaris of na diens overlijden met de nabestaanden, indien zij bij het stadsbestuur gekend 
zijn, om hierrond samen afspraken te maken.  
 
In geval van sluiting of wijziging van bestemming van een begraafplaats kan de concessiehouder 
evenmin aanspraak maken op enige vergoeding, maar heeft hij recht op een perceel van dezelfde 
oppervlakte met dezelfde concessietermijn op de nieuwe begraafplaats. Dit recht is afhankelijk van 
het indienen van een aanvraag door een belanghebbende voor de datum van het stopzetten van de 
begrafenissen of bijzettingen op de oude begraafplaats. 
Niet weggenomen graftekens worden eigendom van het stadsbestuur. 
 

Afdeling II. Uitbraak, opgravingen en herbegraven 

Artikel 11. Uitbraak en ter beschikking stellen van grafteken 

Bij het vervallen van een concessie worden de concessionaris of na diens overlijden nabestaanden 
gecontacteerd indien zij bij het stadsbestuur gekend zijn. 
Bij niet verlenging wordt het grafteken uitgebroken en kan de eigenaar van het grafteken er 
opnieuw vrij over beschikken, met uitzondering van graven die erkend zijn als erfgoed.  
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Vanaf de vervaldatum beschikt de verzoeker over één maand om het grafteken weg te nemen. Hij 
moet het stadsbestuur hiervoor contacteren  
Dit artikel is ook geldig voor een grafteken dat twee grafpercelen overdekt en bij één van beide 
percelen de concessie is afgelopen. 
Alle niet weggenomen graftekens worden na die maand eigendom van het stadsbestuur. 

Artikel 12. Opgravingen 

De kosten van de opgraving worden verrekend zoals voorzien in het reglement Belasting op de 
lijkbezorging, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2019. 
 
Het overbrengen van een opgegraven stoffelijk overschot naar de begraafplaats van een andere 
gemeente kan slechts gebeuren na toelating van de burgemeester van de Stad Gent of zijn 
gemachtigde en na voorlegging van de toelating van het bestuur van de gemeente naar waar het 
stoffelijk overschot wordt overgebracht.  
 
Het vrijkomen van een urne na einde concessie, wordt niet beschouwd als een opgraving. 
Nabestaanden kunnen tot één jaar na het einde van de concessie deze urne opvragen voor 
thuisbewaring. 

Artikel 13. Herbegraven 

Het herbegraven van een kist of een urne kan enkel in een perceel of nis waar een concessie op rust 
en voor zover de tijdsduur van een eventueel reeds lopende concessie in totaal de grafrust van 10 
jaar waarborgt. 
 

Hoofdstuk III. Slotbepalingen 

Artikel 14. Sancties en strafbepalingen 

Op basis van de artikelen 315, eerste alinea, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek, worden de 
inbreuken op de bepalingen van dit reglement gesanctioneerd en kan men van de begraafplaats 
verwijderd worden of de toegang ontzegd worden. 

Artikel 15. Opheffingsbepalingen  

Huidig politiereglement heft het Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2015 op. 

Artikel 16. Inwerkingtreding (en duurtijd)  

Dit reglement treedt in werking na bekendmaking. 3-jaarlijks wordt de werking van dit reglement 
geëvalueerd. 

 

(einde reglement) 
 


