
Behoud van graven op de kerkhoven 

Het behouden van het graf op de huidige locatie is niet mogelijk. 

Er zal steeds een ontgraving en herbegraving van de stoffelijke overblijfselen dienen te gebeuren. 

 

Procedure: 

1. Aanvraag 

Schriftelijke aanvraag indienen bij het gemeentebestuur dat u gebruik wenst te maken van het 

reglement op de omwenteling van de graven. 

In deze aanvraag vermeldt u uw gegevens en de gegevens van de overledene(n) alsook de graad van 

verwantschap. 

Het graf zal dan door een firma worden ontgraven en op een andere plaats op het kerkhof 

herbegraven. Eventueel zal er ook een nieuwe kist voorzien worden.  

Indien geen concessie dan wordt het graf voorzien aansluitend op de rij van de gewone begravingen 

(behoud van 10 jaar). 

Kostprijs = € 525,00 (vaste prijs voor het behouden van het graf inclusief ontgraving en 

herbegraving). 

Bijkomende kosten = nieuwe grafzerk (enkel rug). Dit dient u via een grafmaker te regelen. 

Eventueel kan u een concessie aankopen. Een concessie betekent dat het graf voor een periode van 

25 jaar wordt behouden tegen de prijs van € 788,00. Na het verstrijken van de termijn van 25 jaar, 

kan de concessie worden verlengd tegen betaling. Een concessie is voor max. twee personen. Indien 

gewenst kan hier dus later nog iemand worden bij begraven. Dit dient u wel te melden bij de 

aanvraag van een concessie. 

 

2. Eén of twee personen 

Indien het een graf van één persoon betreft dan kan dit herbegraven worden aansluitend in de rij van 

de gewone begraving bij de recentste begravingen. 

Indien het een graf van twee personen betreft dan kan dit niet bij de gewone begravingen. Gewone 

begravingen (zonder concessie) is voor één persoon.  

Indien u wenst dat de twee personen terug bij elkaar worden herbegraven, dan dient u een concessie 

aan te kopen. Het graf wordt dan aansluitend in de rij van de concessies herbegraven. 

Kostprijs concessie = € 788,00  

Een concessie is voor een termijn van 25 jaar. Na het verstrijken van deze termijn kan de concessie 

verlengd worden tegen betaling. 

Bijkomende kosten = nieuwe grafzerk (enkel rug). 

Als alternatief kunnen de twee stoffelijke overblijfselen naast elkaar begraven worden op het perk 

van de gewone begravingen. Dan hoeft u geen concessie aan te kopen maar dan liggen ze ook niet in 

hetzelfde graf.  

 

3. Crematie 

Een andere mogelijkheid is dat u gebruik maakt van het reglement op de omwenteling der graven en 

dat u de stoffelijke overblijfselen laat cremeren. 

De crematie dient u via een begrafenisondernemer te regelen, dit kan niet via het gemeentebestuur. 

Kostprijs = € 525,00 (vaste prijs voor het behoud van het graf via het reglement op de omwenteling 

der graven) 

Bijkomende kosten = kosten voor crematie en begrafenisondernemer. 

Ook hier hebt u dan de keuze voor een gewone begraving of een concessie. 



Bij gewone begraving wordt de asurne min. 10 jaar bewaard. Een gewone begraving is maar voor één 

persoon. 

Bij een concessie wordt de asurne gedurende 25 jaar bewaard. Na het verstrijken van deze termijn 

kan de concessie verlengd worden (tegen betaling). Een concessie is voor max. twee personen.  

Kostprijs concessie : 

- urnenveld = € 263,00 

- columbarium = € 788,00 

Daarnaast hebt u ook nog de mogelijkheid om de asurne thuis te bewaren of de assen te laten 

verstrooien op de strooiweide. 

 

In elk van bovenvermelde situaties van crematie, moet er steeds een schriftelijke toestemming zijn 

van alle rechtstreekse erfgenamen. Tevens dient er een toelating van de procureur te worden 

bekomen voor de crematie. Deze wordt door het gemeentebestuur aangevraagd, hiervoor hoeft u 

niets te ondernemen. 

 

 

 

 

Kort samengevat : 

 

Steeds een vaste kost van € 525,00 (behoud van het graf). 

Daarnaast nog de kosten voor een nieuwe zerk (enkel nog rug). 

Indien er een crematie plaatsvindt, dan komen de kosten van crematie en begrafenisondernemer 

hier ook nog bij (best dat u hiervoor eerst eens gaat informeren bij een begrafenisondernemer) 

Optioneel nog de kosten voor een concessie : 

 - € 788,00 voor gewone begravingen 

 - € 263,00 urnenveld 

 - € 788,00 columbarium 


