
 
 

 

 
BURGERZAKEN - Begraafplaatsen - Reglement op het verlenen van grond- en nisconcessies op de 

begraafplaatsen 

 
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2015  

 

 

 

Artikel 1.- Bij het toestaan van de grond- en nisconcessies op de begraafplaatsen van de gemeente Zedelgem, 

gelden vanaf 1 juni 2015, volgende voorwaarden en tarieven: 

 

Begraafplaatsen: Aartrijke, Loppem, Veldegem, Zedelgem St.-Laurentius (Loppemsestraat + rond de kerk), 

Zedelgem St.-Eligius. 

 

A. Grafconcessies in nieuwe kelders: (2m2)  

50 jaar Kelder 2 pers. 1.575,00 EUR 825,00 EUR voor de kelder en 750,00 EUR voor de concessie 

50 jaar Kelder 3 pers. 1.875,00 EUR 1.125,00 EUR voor de kelder en 750,00 EUR voor de concessie 

25 jaar Kelder 2 pers. 1.200,00 EUR 825,00 EUR voor de kelder en 375,00 EUR voor de concessie 

25 jaar Kelder 3 pers. 1.500,00 EUR 1.125,00 EUR voor de kelder en 375,00 EUR voor de concessie 

 

B. Grafconcessies in ontruimde kelders: (2m2) 

50 jaar Kelder 1 pers. 850,00 EUR 100,00 EUR voor de kelder en 750,00 EUR voor de concessie 

50 jaar Kelder 2 pers. 950,00 EUR 200,00 EUR voor de kelder en 750,00 EUR voor de concessie 

50 jaar Kelder 3 pers. 1.050,00 EUR 300,00 EUR voor de kelder en 750,00 EUR voor de concessie 

25 jaar Kelder 1 pers. 475,00 EUR 100,00 EUR voor de kelder en 375,00 EUR voor de concessie 

25 jaar Kelder 2 pers. 575,00 EUR 200,00 EUR voor de kelder en 375,00 EUR voor de concessie 

25 jaar Kelder 3 pers. 675,00 EUR 300,00 EUR voor de kelder en 375,00 EUR voor de concessie 

 

C. Grafconcessies in volle grond  voor de duur van 25 jaar: (2m2) 

Zandgraf 1 pers. 375,00 EUR Max. 1 persoon, boventallige bijzetting niet mogelijk 

 

D. Columbaria (zeshoekige nissen):  - incl. granieten afsluitdeksel – max 2 pers.  

50 jaar 750,00 EUR 250,00 EUR voor de nis en 500,00 EUR voor de concessie 

25 jaar 500,00 EUR 250,00 EUR voor de nis en 250,00 EUR voor de concessie 

 

Enkel de uniforme granieten naamplaat, te bekomen bij het gemeentebestuur, mag aan de columbaria worden 

bevestigd. De gravure in de naamplaat is ten laste van de concessiehouder en is vrij te kiezen. 

 

E. Gemetste columbaria: - incl. arduinen afsluitdeksel + gravure – max 2 pers. 

50 jaar 900,00 EUR 400,00 EUR voor de nis en 500,00 EUR voor de concessie 

25 jaar 650,00 EUR 400,00 EUR voor de nis en 250,00 EUR voor de concessie 

 

Enkel de arduinen naamplaat, te bekomen bij het gemeentebestuur, mag aan het gemetste columbarium worden 

bevestigd. Het gemeentebestuur staat eveneens in voor de gravure in de afsluitplaat. Deze gravure zal 

vermelden: de familienaam of -namen van de afgestorvene(n) wiens urne in de desbetreffende nis zal worden 

geplaatst, de voornaam of -namen, het jaar van geboorte en het jaar van overlijden (eventueel de 

geboortedatum als geboortejaar gelijk is aan het overlijdensjaar), al dan niet met een kruisje bovenaan volgens 

de beschikking van de overledene zelf, of bij gebreke daaraan, volgens de wens van de nabestaanden. Deze 

gravure zal gebeuren op een éénvormige wijze, door het gemeentebestuur bepaald. Eén foto voor elk van de 

afgestorvenen (maximum 2) mag op de afsluitplaat worden gekleefd. De foto mag maximaal 7 op 5 cm groot 

zijn. Deze foto(‘s) mogen alleen aangebracht worden op de door het gemeentebestuur aangeduide plaats 

bovenaan rechts of bovenaan links van de afsluitplaat. Buiten deze foto’s mogen geen andere voorwerpen of 

versierselen worden aangebracht, en dit noch op de afsluitplaat, noch op de gemetste muur van het 

columbarium.  

 

F. Columbaria – urnennissenheuvels in breuksteen (Sint-Laurentius) of gemetste terrassenmuur (Aartrijke) 

50 jaar Max. 2 urnen Naamplaat graniet/open nis 900,00 EUR 400,00 EUR voor de nis + 

500,00 EUR voor de conc. 



25 jaar Max. 2 urnen Naamplaat graniet/open nis 650,00 EUR 400,00 EUR voor de nis + 

250,00 EUR voor de conc. 

50 jaar  Max. 3 urnen Naamplaat graniet/open nis 1.000,00 EUR 500,00 EUR voor de nis + 

500,00 EUR voor de conc. 

25 jaar Max. 3 urnen Naamplaat graniet/open nis 750,00 EUR 500,00 EUR voor de nis + 

250,00 EUR voor de conc. 

 

Bij de urnennissenheuvels in breuksteen kan geopteerd worden voor een granieten afsluitdeksel, een glazen 

afsluitdeksel of een open nis (zonder afsluitdeksel), behalve aan de voorzijde van de heuvels waar granieten 

afsluitdeksels verplicht zijn. Afsluitdeksels in glas en open nissen zijn dus enkel toegelaten aan de achterzijde van 

de heuvels. Een afsluitdeksel in glas is ten laste van de concessiehouder. Indien de concessiehouder een 

afsluitdeksel in graniet verkiest mogen enkel de uniforme granieten deksels, te bekomen bij het 

gemeentebestuur, aan de nis worden bevestigd. De gravure in de naamplaat is ten laste van de concessiehouder 

en is vrij te kiezen. 

Bij de gemetste terrassenmuur (Aartrijke) is het afsluitdeksel in graniet en is enkel deze van het 

gemeentebestuur toegelaten. Open nissen zijn hier niet toegestaan. 

 

G. Urnenkelders: 2 urnen (+ één boventallige bijzetting mogelijk) 

50 jaar Inclusief lessenaarsdeksel 1.050,00 EUR 450,00 EUR voor de kelder + 600,00 EUR voor de conc. 

25 jaar Inclusief lessenaarsdeksel 750,00 EUR 450,00 EUR voor de kelder + 300,00 EUR voor de conc. 

50 jaar  Monument vrij te kiezen 1.000,00 EUR 400,00 EUR voor de kelder + 600,00 EUR voor de conc. 

25 jaar Monument vrij te kiezen 700,00 EUR 400,00 EUR voor de kelder + 300,00 EUR voor de conc. 

 

H. In geval van bijzetting kan de concessiehouder: 

- de bestaande concessie behouden voor de oorspronkelijke duur. Wanneer echter de bijzetting plaatsvindt 

binnen de periode van 10 jaar voor het verstrijken van de concessie, blijft de concessie bestaan gedurende een 

termijn van 10 jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden van de bij te zetten persoon. Voor deze 

verlenging moet een vergoeding betaald worden in functie van het aantal bijkomende jaren bij de 

oorspronkelijke concessie. Deze vergoeding bedraagt 15,00 EUR/jaar (grafkelder), 10,00 EUR/jaar 

(columbarium), 12,00 EUR/jaar voor een urnenkelder. Het niet betalen van deze vergoeding heeft een 

weigering van de bijzetting tot gevolg. 

- de bestaande concessie verlengen voor een nieuwe periode van 50/25 of 10 jaar. In dit geval wordt per 

bijkomend jaar een som van 15,00 EUR (grafkelder), 10,00 EUR (columbarium) en 12,00 EUR (urnenkelder) 

betaald. 

 

I. Naamplaatje - strooiweide/strooibos: 

Aan de herdenkingszuil(en) op de strooiweide/strooibos kan gedurende 25 jaar een herinneringsplaatje 

aangebracht worden met de mogelijkheid tot verlenging. Het gemeentebestuur zorgt zelf voor een naamplaatje 

en voor de gravure (vermelding van familienaam, voornaam, jaar van geboorte en jaar van overlijden) en de 

bevestiging, teneinde uniformiteit te bekomen. De som van 125,00 EUR dient vooraf aan het gemeentebestuur 

betaald te worden. Bij verlenging dient opnieuw 50,00 EUR te worden betaald. (voor 25 jaar) 

 

J. Boventallige bijzetting: 

Wanneer in een bestaande grafkelder voldoende plaats aanwezig is om naast de aanwezige kist(en) en/of 

urne(n) nog een urne te plaatsen, kan maximum één boventallige bijzetting worden toegestaan boven het aantal 

personen waarvoor de oorspronkelijke grafconcessie is verleend. Voor dergelijke boventallige bijzetting wordt 

een vergoeding aangerekend van 15,00 EUR per jaar voor de nog te lopen duur van de concessie voor de 

grafkelder waarin de boventallige bijzetting gebeurt, maar met een minimum van 150,00 EUR. Wanneer de 

boventallige bijzetting gebeurt binnen de periode van 10 jaar voor het verstrijken van de concessie, blijft de 

concessie bestaan gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden van de 

boventallig bijgezette persoon.  

Ook in een urnenkelder wordt maximum één boventallige bijzetting van één urne toegelaten. De voorwaarden 

en de prijs zijn identiek als deze bij de grafkelder. 

 

Artikel 2.- Bij begraving en asverstrooiing van personen die buiten de gemeente overleden zijn en noch hun 

wettige woonplaats noch hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben, gelden vanaf 1 januari 2014 

volgende retributies: 

- 150,00 EUR per asverstrooiing op de strooiweide/strooibos. 

- 250,00 EUR voor een begraving in niet vergunde grond. 

 

Artikel 3.- De aanvragen om concessies moeten schriftelijk gedaan worden op een daartoe bestemd 

formulier, waarop de aard (grafkelder, zandgraf, columbarium, urnenkelder), de grootte (aantal personen) en de 



duur van de verlangde concessie wordt aangeduid. De aanvraag moet eveneens vermelden voor welke 

personen de concessie bestemd is. 

 

Artikel 4.- Bij ontgravingen van stoffelijke overblijfselen (kist/lijkwade/urne) wordt vanaf 1 januari 2014 een 

retributie van 250,00 EUR per ontgraving (kist/urne/lijkwade) aangerekend. De retributie is verschuldigd door 

degene die de machtiging tot ontgraven aanvraagt. 

De retributie wordt niet aangerekend voor: 

a) de ontgravingen, die op bevel van de rechtelijke overheid gedaan worden 

b) de ontgravingen, genoodzaakt door het overbrengen van een oud naar een nieuw kerkhof van lijken die ter 

aarde werden besteld in een begraafplaats met eeuwigdurende concessie 

c) de ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen. 

 

Artikel 5.-  

§1 De tarieven hierboven aangegeven in het artikel 1, gelden enkel in het geval de te begraven of bij te zetten 

personen bij hun overlijden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, ofwel verkeren in één 

van volgende situaties: 

a) de personen die de gemeente hebben verlaten voor opname in een bejaardentehuis of voor verzorging bij 

familieleden. 

b) voor de bewoners van de opgesplitste gedeelten van Aartrijke en Loppem die respectievelijk bij Torhout en 

Brugge gevoegd werden. 

c) de E.G.- ambtenaren en de te hunnen laste zijnde verwanten, die in gevolge hun persoonlijk statuut 

vrijgesteld zijn van inschrijving in de gemeentelijke registers en die werkelijk in de gemeente Zedelgem 

verblijven, worden gelijkgesteld met de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters. Het bewijs van 

verblijf in de gemeente Zedelgem en de duur ervan moet door de betrokken E.G.- ambtenaren of nabestaanden 

geleverd worden. 

§2 Ten aanzien van personen, die niet begrepen zijn onder dezen, vermeld in paragraaf 1 van dit artikel, worden 

in het artikel 1 aangegeven prijzen van de concessie (niet de vergoeding voor de grafkelder, urnenkelder of het 

columbariumelement) verdubbeld. (niet-inwoners) 

§3 Geldt de concessie voor meerdere personen waarbij één of meerdere ervan, bij zijn of hun overlijden, 

voldoen aan de voorwaarden uit paragraaf 1 van dit artikel, en één of meerdere ervan niet, dan worden de in 

artikel 1 aangegeven prijzen proportioneel verdubbeld in verhouding van het aantal bijgezette personen die niet 

voldoen aan de voorwaarden uit paragraaf 1 van dit artikel, tot het totaal aantal personen waarvoor de 

concessie is bestemd, zonder rekening te houden met de mogelijkheid tot boventallige bijzetting. 

§4 Voor de toepassing van dit artikel wordt te werk gegaan als volgt: 

- Bij de aanvraag van de concessie wordt de vergoeding vastgesteld op basis van het feit of de personen, voor 

wie de concessie als dan wordt bestemd, op dat ogenblik al dan niet voldoen aan de voorwaarden uit paragraaf 

1 van dit artikel; 

- Staat de identiteit van een persoon voor wie de concessie bestemd is nog niet vast, dan wordt ten zijnen 

opzichte het dubbele tarief toegepast, voorzien in het tweede lid van dit artikel; 

- Op het ogenblik van elke effectieve bijzetting wordt dan nagegaan of de bijgezette persoon zich - ten aanzien 

van de toestand uit de eerste paragraaf van dit artikel - bij zijn overlijden nog in dezelfde toestand bevond als bij 

de aanvraag.  Is dit niet het geval, dan is er aanleiding tot bij- of terugbetaling naar gelang het geval. 

§5 Voor het bijzonder geval waarin een grafconcessie in een grafkelder, urnenkelder of columbarium voor twee 

personen wordt aangevraagd voor één persoon, wordt de vergoeding vastgesteld op basis van het feit of de 

persoon, voor wie de concessie wordt bestemd, op dat ogenblik al dan niet voldoet aan de voorwaarden uit 

paragraaf 1 van dit artikel. In dergelijk geval mag later toch een tweede persoon worden bijgezet in de 

grafkelder, urnenkelder of het columbarium, maar dan kan er eventueel een prijsaanpassing in min of in meer 

gebeuren overeenkomstig hetgeen is bepaald in paragraaf 3 van dit artikel. 

 

Artikel 6.- Voor de oud-strijders van beide wereldoorlogen bestaan volgende mogelijkheden: 

- er kan geopteerd worden voor een bijzetting van de oud-strijder (urne of kist) in de grond van het erepark 

der oud-strijders. (zandgraf 1 persoon) Dit is volledig gratis, maar alleen het uniform grafteken, aangenomen 

door de gemeenteraad, is mogelijk. (boventallige bijzetting niet mogelijk) 

- er kan geopteerd worden voor een gewone bijzetting op het kerkhof buiten het erepark, en dan gelden de in 

dit reglement bepaalde tarieven, met dien verstande dat slechts de helft van de prijs voor de volledige concessie 

(niet de vergoeding voor de graf- of urnenkelder of columbariumelement) verschuldigd is, ook al wordt een 

concessie voor meerdere personen genomen. Voor de toepassing van deze tweede mogelijkheid wordt te 

werk gegaan als volgt: 

- bij de aanvraag van de concessie wordt de vergoeding op de helft teruggebracht van zodra één van de 

personen, voor wie de concessie als dan wordt bestemd, oud-strijder is; 

- wordt deze persoon uiteindelijk echter niet in de verleende concessie begraven, dan moet deze helft worden 

bijbetaald.  Deze bijbetaling is eisbaar van zodra de oud-strijder elders begraven is of dat de concessie volledig 

gevuld is zonder dat de oud-strijder ertussen zit. 



De hierboven vermelde keuze 1 (erepark of niet) moet gemaakt worden bij de aanvraag van de concessie. 

Wordt op dat ogenblik geen melding gemaakt van de hoedanigheid van oud-strijder van één van de personen 

waarvoor de concessie is bestemd, dan gaat het voordeel van dit artikel definitief verloren. Dit artikel is enkel 

van toepassing voor zover de centrale dienst van het stamboek een attest van oud-strijder kan afleveren aan de 

ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit artikel heeft geen gevolg voor de regeling inzake de boventallige 

bijzetting. 

 

Artikel 7.- Bij het einde van de periode, waarvoor de concessie werd toegestaan, kan deze hernieuwd worden 

voor een duur van 10, 25 of 50 jaar op dezelfde plaats mits betaling van het bedrag voor de concessie (niet 

grafkelder/urnenkelder/columbarium) volgens de prijsvoorwaarden in voege bij de aanvraag tot hernieuwing. 

 

Artikel 8.- De verplaatsing van een concessie, met gedeeltelijke teruggave van de prijs van de eerste concessie 

is mogelijk. In dit geval zal de prijs, destijds betaald voor de eerste concessie, van die van de nieuwe concessie 

proportioneel worden afgetrokken, met dien verstande dat een teruggave nooit mogelijk is, ook al wordt 

geopteerd voor een minder dure concessievorm. In alle gevallen moet bovendien de toepasselijke 

ontgravingstaks betaald worden. 

 

Artikel 9.- De retributie voor de concessie wordt betaald via overschrijving binnen de dertig dagen na 

factuurdatum. De retributies in artikel 2 en 4 vermeld, worden contant geïnd tegen afgifte van een 

betalingsbewijs. Indien een ontgraving samen gaat met de aanvraag van een concessie wordt de retributie op de 

ontgraving gefactureerd samen met de concessie. 

 

Artikel 10.- Alle gebeurlijke onkosten waartoe het verlenen van de concessie aanleiding zou geven, zijn ten 

laste van de concessiehouder. 

 

Artikel 11.- Een concessie op de begraafplaats geeft de titularis geen recht van eigendom doch enkel een 

recht van gebruik met een bijzondere bestemming, te weten als begraafplaats te dienen voor de personen 

vermeld in de aanvraag. 

 

Artikel 12.- Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig de 

invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten.  

 

Artikel 13.- Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid overgedragen 

grafconcessies te verlenen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Deze concessies worden toegestaan 

overeenkomstig de tarieven en de voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

Artikel 14.- Dit reglement vervangt de voorgaande reglementen betreffende de grond- en 

nisconcessies/lijkbezorging van niet-inwoners en ontgravingen. 

 

Artikel 15.- Alle bij- of terugbetalingen, waartoe aanleiding is op basis van dit reglement, gebeuren op de 

basistarieven van toepassing op het ogenblik van het overlijden van de persoon, die aanleiding is tot de 

aanpassing van de vergoeding. 

 

Artikel 16.- De artikelen 5, 6 en 15 van dit reglement zijn enkel van toepassing voor de grafconcessies verleend 

vanaf 1 juli 2001. Voor de grafconcessies die vroeger werden verleend, blijven de artikelen 4 en 5 van het 

reglement van 22 februari 2001 van toepassing. 

 

 
(De integrale gemeenteraadsbeslissing kan op eenvoudig verzoek verkregen worden op financiën@zedelgem.be) 

 

 


