
 

 
Departement Demografie - Dienst Overlijdens 

Anspachlaan 6 - 1000 Brussel 

overlijdens@brucity.be - 02 279 34 60 

Verzoek om vernieuwing 

concessie 50 jaar: 

volle grond of columbarium 

Dossiernummer: 

Aanvraag ingediend op: / / 

2021 

(vak voorbehouden voor het bestuur) 

   

 

De heer/Mevrouw: 

 

Verzoekt om vernieuwing van de concessie: 

dienend als begraafplaats voor dhr./mevr. .................................  begraven op ……./……./ ................................  

dienend als begraafplaats voor dhr./mevr. .................................  begraven op …..../…..../ ............................... . 

dienend als begraafplaats voor dhr./mevr. .................................  begraven op ..…../…..../ ...............................  

dienend als begraafplaats voor dhr./mevr. .................................  begraven op ..…../…..../ ...............................  

Begraafplaats: .....................................................................................................................................................  

Concessienummer en locatie: ............................................................................................................................  

Voor een periode van 50 jaar. 

 

Aanwijzing van de begunstigden voor de eventuele resterende plaatsen (het begrafenisrecht moet per 

aangewezen begunstigde worden betaald): 
 

Naam  Voornaam  Verwantschap 

1) ........................................................................................................................................................................  

2) ........................................................................................................................................................................  

3) ........................................................................................................................................................................  

4) ........................................................................................................................................................................  

5) ........................................................................................................................................................................  

6) ........................................................................................................................................................................  
 

Volledige gegevens van de aanvrager/concessiehouder (kopie van identiteitsbewijs verplicht) 
 

Naam: ..............................................................  Voornaam: .................................................................................  

Verwantschap met de overledene: .....................................................................................................................  

Rijksregisternummer: ..........................................................................................................................................  

Adres:...................................................................................................................................................................  

Tel/GSM:……………………………………………………. E-mailadres: ..............................................................................  
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Gegevens van de rechthebbenden van de concessiehouder voor toekomstige contacten/communicatie 

(echtgeno(o)t(e), kinderen, neven en nichten, broers en zussen): 
 

Naam:…………………………………………………………… Voornaam: .................................................................................  

Rijksregisternummer of geboortedatum: ...........................................................................................................  

Verwantschap: .....................................................................................................................................................  

Tel/GSM:……………………………………………………. E-mailadres: ..............................................................................  

Naam:…………………………………………………………… Voornaam: .................................................................................  

Rijksregisternummer of geboortedatum: ...........................................................................................................  

Verwantschap: .....................................................................................................................................................  

Tel/GSM: ......................................................................  E-mailadres:………………………………………………………………. 

Naam:……………………………………………………………. Voornaam: ................................................................................  

Rijksregisternummer of geboortedatum: ...........................................................................................................  

Verwantschap:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel/GSM:………………………………………………………………….. E-mailadres:……………………………………………………………….  

  

Naam:……………………………………………………………. Voornaam: ................................................................................  

Rijksregisternummer of geboortedatum: ...........................................................................................................  

Verwantschap: .....................................................................................................................................................  

Tel/GSM:…………………………………………………. E-mailadres: ...................................................................................  

 

De concessiehouder heeft kennis genomen van de bepalingen van het Reglement op de begraafplaatsen 

en stemt ermee in deze na te leven. De concessiehouder verbindt zich ertoe de concessie in goede staat te 

onderhouden. 

Overeenkomstig het Reglement betreffende de concessievergoedingen verbindt de concessiehouder zich 

ertoe het verschuldigde bedrag te betalen bij ontvangst van de uitnodiging tot betaling. 

 

Datum: Handtekening van de 

concessiehouder: 

Samen met de bewijsstukken over te maken aan de dienst overlijdens op het volgende e-mailadres 

overlijdens@brucity.be 
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Uittreksel uit het Reglement van de begraafplaatsen van de Stad Brussel 

Art. 46. - Concessies worden door het College van Burgemeester en Schepenen verleend om gebruikt te worden als particuliere 

grafsteden. 

Deze concessies gelden voor een periode van 15 of 50 jaar en kunnen eventueel hernieuwd worden. De concessie kent de titularis geen 

eigendomsrecht toe. maar enkel een recht van genot en van gebruik met een niet bepaalde en persoonlijke bestemming. 

Art. 47. - De prijzen der concessies worden vastgesteld op basis van een door de Gemeenteraad aangenomen tarief. 

Art. 48. - De prijs der concessie moet geheel betaald zijn alvorens er van gebruik te mogen maken. 

Art. 49. - Door het aanvragen van een concessie verbindt de verzoeker er zich toe te schikken naar de bepalingen van dit reglement, 

zoals deze zijn of zullen worden gèwijzigd. 

Art. 53. - Concessies zijn onafstaanbaar. 

Art. 54. - De concessies worden in verschillende klassen ingedeeld, volgens de begraaf plaats en hun ligging in deze begraafplaats. 

De aanvrager kiest de klasse. Hij mag, zich nochtans doen vertegenwoordigen door een gevolmachtigd persoon. Voor de toepassing 

van onderhavig reglement, is de vol-macht een waarachtig behoorlijk ondertekend geschrift, gestaafd door de identiteitskaart van de 

behoorlijk bevoegde lastgever en door deze van de mandataris. De prijs der concessies wordt uitbetaald zodra de keus gedaan is in 

overeenstemming met de bevoegde dienst en, uiterlijk binnen de 48 uren, op straf van vervalverklaring. 

Art. 68. - Alvorens tot een begraving over te gaan moet de concessiehouder, op zijn kosten en volgens de aanduidingen van de dienst, 

het monument, de eventuele grondvesten, en ook, zo nodig, de aanpalende monumenten doen afbreken, zoniet zal het lichaam in een 

gewoon graf ter aarde besteld worden; indien nochtans het lijk in een metalen omhulsel geplaatst is, zal het volgens de voorwaarden 

van het tarief in een wachtkelder worden geplaatst. 

Indien het monument niet binnen de veertien dagen na de begrafenis teruggeplaatst is, zal het weggenomen worden (de aangrenzende 

monumenten zullen teruggeplaatst worden) door het bestuur op kosten, gevaar en risico van de in gebreke blijvende concessiehouder. 

Hij zal er kunnen over beschikken gedurende een periode van drie maand, daarna wordt het de eigendom van de Stad. 

Art. 100. - Behalve voor wat vermeld wordt in de artikelen 101 en 102, heeft iedereen het recht op het graf van zijn bloedverwant of 

van zijn vriend, ten vroegste drie maanden na de begrafenis, een grafsteen of andere grafteken te plaatsen. De rooilijnen van deze 

monumenten worden door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld en worden ter plaatse aangegeven door de 

beheerder van de begraafplaats of zijn afgevaardigde. Het is verboden kapellen met vensters op om 't even welke grafstede te plaatsen. 

Om de eenvormigheid in het columbarium van de begraafplaats van Brussel te behouden, mogen enkel de namen van de overledenen 

en hun jaartal van geboorte en van overlijden in de vorm vastgesteld door de Administratie, vermeld staan op de sluitingsplaten van 

de vakken die door haar geleverd werden. 

Art. 101. - De aanvragen tot grondconcessies voor grafsteden behelzen vanwege de aanvragers de verbintenis: 

1 ° binnen de zes maand na de dag der aanvraag der concessie en overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en de 

onderrichtingen op dit gebied, op de concessie een gedenkteken op te richten dat de ganse oppervlakte in beslag neemt - behoudens 

het bepaalde in artikel 117; 

2° het grafteken te laten staan en het in perfecte staat te houden gedurende de ganse duur der concessie; 

3° op het eerste verzoek van het bestuur aan het gedenkeken, en in voorkomend geval aan de kelder, al de werken uit te voeren 

die absoluut nodig zijn. 

Indien voorgaande verbintenissen eventueel niet zouden nageleefd worden, zal elke verdere teraardebestelling in de concessie verboden 

worden, terwijl deze laatste zelfs zonder schadeloosstelling kan teruggenomen worden en de reeds begraven lichamen naar een gewoon 

graf kunnen overgebracht worden. 

Art. 102. - De gedenktekens, zerken en graftekens van welke aard ook die op gewone graven moeten geplaatst worden mogen niet 

langer dan 1,60 m, noch breder zijn dan 0,80 m. 

Deze afmetingen worden teruggebracht op 1,25 m lengte en 0,80 m breedte voor de graven van kinderen beneden de zeven jaar. Deze 

werken moeten uitgevoerd worden zonder metselwerk. 

Het is verboden het peil van de grond door het personeel vastgelegd te verhogen. De gelijkmaking van de grond met het algemeen 

niveau wordt alleen toegelaten in geval van plaatselijke inzakking. 

Er mogen enkel platen van 20 cm op 7 cm met een dikte van maximum één centimeter, waarvan de vorm en het materiaal vastgesteld 

worden door de Administratie, en met de naam van de overledene en het jaartal van geboorte en overlijden, geplaatst worden aan de 

rand van het perk voor de uitstrooiing van de as. 

Art. 104. - Uitgenomen voor de noodwendigheden van de Dienst der Begrafenissen, is het verboden binnen de omheining der 

begraafplaats stenen, materiaal voor het oprichten van grafstenen of -tekens en andere voorwerpen neer te leggen. 

De stenen moeten gehouwen zijn en klaar zijn om geplaatst te worden vóór ze op de begraafplaats binnengebracht worden. Het plaatsen 

der graftekens moet gebeuren zonder onderbreking. De geplaatste stenen mogen niet bewerkt worden zonder toelating van de beheerder 

der begraafplaats of zijn afgevaardigde en dit alleen voor het opknappen en het houwen der opschriften. 

Art. 105. - De opschriften, grafschriften of volgnummers moeten op de graftekens aangebracht worden vóór hun ontvangst op de 

begraafplaats. Onder toezicht van de beheerder der rustplaats of zijn afgevaardigde en na toestemming van de Burgemeester, mogen 

echter opschriften gebeiteld of aangebracht worden op reeds bestaande gedenktekens of op die welke rechtstreeks van de steengroeven 

komen. 

De beheerders der begraafplaatsen waken er over dat geen enkel opschrift of grafschrift aanstoot geeft of strijdig is met de 

welvoeglijkheid, of de gedachtenis der overledenen kwetst. 
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Art. 106. - De graftekens worden geplaatst door toedoen der families na vooraf gaande kennisgeving aan de Burgemeester. De 

kransdragers en steunpunten voor klimplanten moeten met lood of met cement in het voetstuk of de lijst bevestigd worden. Zij mogen 

de afmetingen der graven niet te buiten gaan, noch inspringen op de strook der Stadsplantsoenen. Hun maximum hoogte wordt 

vastgesteld op 2 m. 

Het is verboden zand, stenen, as of ander materiaal te werpen of te strooien voor de graven of op de paden en toegangswegen door de 

Stad onderhouden, alsook in de tussenruimten tussen de graven. Art. 108. - Elk grafteken (gedenkteken, zerk, kruis, enz.) dat dreigt in 

te vallen of beschadigd is moet door de betrokken families hersteld of weggeruimd worden. 

Wanneer aan een aanmaning geen gevolg gegeven werd of wanneer de rechthebbenden de nodige werken niet uitvoeren of niet 

gevonden werden, zal er, op bevel van de Burgemeester, ambtshalve overgegaan worden tot het afbreken en wegruimen der materialen. 

De materialen afkomstig van ambtshalve afgebroken graftekens worden eigendom van de Stad, onverminderd de terugbetaling door 

de eventuele rechthebbenden der onkosten door de Administratie gedaan. 

Geen enkele herstelling van gedenktekens of van graftekens in het algemeen mag uitgevoerd worden op de begraafplaats, tenzij met 

instemming van de beheerder of zijn afgevaardigde en op de door hem aangewezen plaatsen. 

Art. 109. - Bij de afloop van de concessies of vanaf de aankondiging van terugname van een grond en onder voorbehoud der rechten 

van belanghebbende derden mogen de families, na hiertoe toelating van de Burgemeester ontvangen te hebben, de graftekens, zerken 

en andere tekens die zij op de graven geplaatst hebben, weghalen. Op de vervaldag kan het Bestuur vrij beschikken over de 

achtergelaten graftekens en neemt het de grond terug in bezit. 

Art. 110. - Het is verboden graftekens volledig of gedeeltelijk te verplaatsen of weg te nemen zonder toestemming van de families en 

van de beheerder der begraafplaats of zijn afgevaardigde. Deze bepaling is toepasselijk op om 't even welke persoon en inzonderheid 

op de ondernemers belast met het uitvoeren van een werk aan de graven, hoe onbeduidend dit ook weze. 

Art. 111. - De plantsoenen moeten, zonder uitzondering, aangelegd worden binnen de perken toegewezen voor elk graf, en op die wijze 

dat zij zich in geen geval uitbreiden boven de naastliggende graven, ingevolge het groeien van het gewas enz. Zij mogen slechts 

uitgevoerd worden op de voor het wortel schieten gunstige tijdstippen, en na toelating bekomen te hebben van het Bestuur. Enkel het 

planten van rozelaars en seizoenplanten die niet hoger groeien dan 60 cm, is toegelaten zonder voorafgaande aanvraag. 

Zij moeten altijd zo geschikt worden dat zij het toezicht en de doorgang niet belemmeren; de planten die als schadelijk aangezien 

worden, zullen aanstonds gesnoeid of verwijderd worden ten laste der betrokken familie. 

Wanneer de plantsoenen achter de concessies vernieuwd worden zal de Stad ambtshalve de planten verwijderen die niet passen bij de 

nieuwe plantsoenen. 

In de ruimte tussen de gedenktekens mogen er geen planten of andere voorwerpen geplaatst worden. De beheerder of zijn 

afgevaardigde zal ze zonder verwittiging doen verwijderen zo ze in overtreding met voornoemde bepaling werden geplaatst. In de 

tussenruimten worden echter seizoenplanten toegelaten voor zover zij geen nadeel berokkenen, hetzij aan de concessiehouders, hetzij 

aan de Stad. Elke aanplanting op een der begraafplaatsen der Stad blijft de eigendom van deze laatste. 
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