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Afdeling 1: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
De begraafplaatsen van de stad Sint-Niklaas zijn bestemd voor de teraardebestelling van lijken 
of de as van gecremeerde lijken, voor het bijzetten van de as van gecremeerde lijken in een co-
lumbarium en voor het verstrooien van de as van gecremeerde lijken op een daartoe bestemd 
perceel, asweide genaamd. 
 
Artikel 2 
De stedelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk: 
 van 1 april tot en met de eerste zondag na 1 november: van 8.30 uur tot 20 uur; 
 vanaf de daaropvolgende dag tot en met 31 maart: van 8.30 uur tot 18 uur. 
 
Artikel 3 
§1 Er kan elke werkdag begraven worden van 10 uur tot 16 uur. Op zaterdag zijn teraardebe-

stellingen van kisten toegestaan van 10 uur tot 14 uur en van asurnen van 10 uur tot 16 uur.  
 
§2 Er wordt niet begraven op zondag en volgende wettelijke feestdagen: 1 januari, paasmaan-

dag, 1 mei, Onze-Lieve-Heer Hemelvaart, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 
2 november, 11 november, 25 en 26 december. 

 
Artikel 4 
Op de stedelijke begraafplaatsen is het verboden: 
 zich een toegang te verschaffen buiten de in artikel 2 bepaalde openingsuren; 
 een graf, een monument, bloemen, beplantingen of welke grafversierselen ook, te verplaat-

sen of op enige manier te beschadigen; 
 aanplakbiljetten, berichten of aankondigingen aan te brengen; 
 beplantingen te beschadigen, te vernielen, te verplaatsen of weg te nemen; 
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 een dier mee te brengen of binnen te laten, met uitzondering van assistentiehonden; 
 te bedelen of geld in te zamelen; 
 voorwerpen uit te stallen of te verkopen zonder toestemming van de burgemeester; 
 dieren te schieten of te vangen zonder toestemming van de burgemeester; 
 dieren te voederen; 
 politieke activiteiten te ontplooien; 
 zich zodanig te gedragen dat men anderen stoort of beledigt, of zich op een wijze te gedra-

gen die onverenigbaar is met de rust, het pluralistisch karakter en de waardigheid van de be-
graafplaats; 

 met auto of bromfiets te rijden. Voor personen die beschikken over een parkeerkaart voor ge-
handicapten kan de burgemeester een afwijking toestaan. 

 

Afdeling 2: Lijkbezorging en vervoer van lijken 
 
Artikel 5 
De teraardebestelling moet gebeuren binnen de 7 dagen na het overlijden. Deze termijn kan 
slechts na schriftelijk en gemotiveerd verzoek uitzonderlijk worden verlengd door de burge-
meester. 
 
Artikel 6 
De stadsdiensten moeten ten minste 2 werkdagen voor de teraardebestelling zal plaatsvinden, 
verwittigd worden. Dit gebeurt door middel van een (elektronisch) aanvraagformulier met ver-
melding van het type teraardebestelling, het type concessie, de betrokken begraafplaats en het 
uur waarop de dienst zal plaatsvinden.  
 
Artikel 7 
Uitsluitend de gemachtigden van de stad, de grafmakers, zijn bevoegd voor: 
 het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne; 
 het uitstrooien van de as; 
 het plaatsen van de kist of de urne in het graf, de grafkelder of de columbariumnis; 
 het delven van een graf voor teraardebestellingen of bijzettingen in volle grond en het vul-

len van het graf; 
 het openen en sluiten van bestaande grafkelders; 
 het openen en sluiten van een columbariumnis en het plaatsen van de urne. 
 

Afdeling 3: Teraardebestelling 
 
Artikel 8 
§1 Een teraardebestelling, bijzetting of asverstrooiing is kosteloos voor inwoners van Sint-

Niklaas. Voor niet-inwoners wordt een retributie aangerekend.  
 
§2 De teraardebestellingen worden volgens plan en in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit 

plan wijst de percelen aan voor teraardebestelling in volle grond, het urnenveld en de urnen-
heuvel alsook voor de bijzetting in de columbariumnissen. 
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Afdeling 4: Concessies 
 
Artikel 9 
Voor de teraardebestelling van het stoffelijk overschot of een urnenbijzetting in het columba-
rium of urnenveld wordt een graf- of columbariumconcessie verleend. De concessies worden 
beschreven in afdeling 5 van dit reglement. 
 
Artikel 10 
§1 Het college van burgemeester en schepenen verleent de graf- en columbariumconcessies op 

de stedelijke begraafplaatsen. 
 
§2 De aanvrager, concessiehouder, moet instaan voor de betaling van het concessietarief.  
 
§3 Enkel inwoners van Sint-Niklaas kunnen aanspraak maken op een kosteloze concessie voor 

een periode van 10 jaar.  
 
§4 Niet-inwoners van Sint-Niklaas kunnen geen aanspraak maken op een kosteloze concessie. 

Bij de teraardebestelling of bijzetting wordt onmiddellijk een betalende concessie voor een 
periode van 20 jaar aangegaan. 

 
§5 In de concessieaanvraag worden de tot bijzetting gerechtigde personen aangeduid.  
 
§6 Alle concessies zijn steeds blijvend hernieuwbaar voor een termijn van 10 of 20 jaar. 
 

Afdeling 5: Concessievoorwaarden 
 
Artikel 11 
§1 Het college van burgemeester en schepenen verleent de graf- en columbariumconcessies op 

de stedelijke begraafplaatsen. 
 
§2 De concessietarieven worden vastgesteld in het retributiereglement op het gebruik van dien-

sten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen. 
 
§3 De concessies A, B, C en D zijn bestemd voor de teraardebestelling of bijzetting in volle 

grond, op de daartoe bestemde percelen, van het stoffelijk overschot van volwassenen en 
van kinderen vanaf de leeftijd van 7 jaar. De concessies E en EB zijn bestemd voor de teraar-
debestelling of bijzetting in volle grond, op de daartoe bestemde percelen, van het stoffelijk 
overschot van kinderen jonger dan 7 jaar. 

 
§4 De concessietermijn loopt voor de concessie A vanaf de datum van de concessietoewijzing 

en voor de overige concessies vanaf de datum van teraardebestelling. 
 
Artikel 12 
§1 Lengte en breedte van de concessiegronden op de begraafplaats Heimolen: 

 concessie A: 2,70 m x 2 m; 
 concessies B, C, D: 2,70 m x 1 m; 
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 concessie E: 1,20 m x 1 m. 
Voor de concessies A en C kunnen aanvullende grafplaatsen van minimum 1 m worden 
toegestaan. 

 
§2 Lengte en breedte van de concessiegronden op de begraafplaats Belsele-Centrum: 

 concessies B, C en D: 2,25 m x 1 m; 
 concessie E: 1 m x 0,80 m. 
Voor de concessie C kunnen aanvullende grafplaatsen van telkens 1 m worden toegestaan. 

 
§3 Lengte en breedte van de concessiegronden op de begraafplaats Belsele-Puivelde: 

 concessies B, C en D: 2,25 m x 1 m; 
 concessie E: 1 m x 0,80 m. 
Voor de concessie C kunnen aanvullende grafplaatsen van minimum 1 m worden toegestaan. 

 
§4 Lengte en breedte van de concessiegronden op de begraafplaats Nieuwkerken: 

 concessies B, C en D: 2,25 m x 1 m; 
 concessies E: 1,50 m x 0,80 m. 
Voor de concessie C kunnen aanvullende grafplaatsen van minimum 1 m worden toegestaan. 

 
§5 Lengte en breedte van de concessiegronden op de begraafplaats Sinaai: 

 alle concessies: 2,20 m x 1 m. 
Voor de concessie C kunnen aanvullende grafplaatsen van minimum 1 m worden toegestaan. 

 
Artikel 13 
§1 In concessies A en C mogen per strekkende meter grafplaats 1 of 2 boven elkaar geplaatste 

lichamen begraven worden. De plaats van 1 kist kan ingenomen worden door 2 asurnen. In 
geen geval kan, wanneer een concessie volzet is, nog een asurne bijgezet worden. 

 
§2 In concessies B, D en E mag slechts 1 lichaam of 1 asurne begraven worden.  
 
Artikel 14 
§1 In concessies W (columbarium) en UW (urnenheuvel en urnenveld) mogen tot 2 asurnen ge-

plaatst worden.  
 
§2 In concessies V, X en Y (columbarium) en UV, UX en UY (urnenheuvel en urnenveld) mag 

1 asurne geplaatst worden.  
 
Artikel 15 
§1 Grafzerk klassiek 

 Horizontale grafsteen:  
lengte: 2,65 m;  
breedte: 1 m;  
hoogte: minimum 0,10 m – maximum 0,70 m. 

 Verticale grafsteen:  
breedte: stemt overeen met de afmetingen van de concessiegrond;  
hoogte (horizontale steen inbegrepen): minimum 0,60 m – maximum 1,30 m;  
dikte (ornamenten inbegrepen): maximum 0,15 m. 

De zerk mag uitgevoerd worden in om het even welk duurzaam materiaal. 
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§2 Grafzerk rug 
 Voetstuk:  

lengte: 1 m enkel graf; 2 m dubbel graf; 
breedte: 0,45 m; 
hoogte: 0,05 m; 

 Rug enkel graf: 
lengte: 0,65 m enkel graf; 1,60 m dubbel graf; 
hoogte: 0,90 m; 
dikte (ornamenten inbegrepen): 0,15 m. 

De rug moet achteraan op het voetstuk geplaatst worden. De zerk mag uitgevoerd worden in 
om het even welk duurzaam materiaal.  
Bijkomende grafversierselen, bloemen en planten mogen enkel op het voetstuk geplaatst 
worden. 

 
§3 Grafzerk halve rug 

 Voetstuk:  
lengte: 1 m; 
breedte: 0,30 m; 
hoogte: 0,10 m. 

 Rug: 
lengte: minimum 0,50 m – maximum 0,60 m; 
hoogte (voetstuk inbegrepen): minimum 0,40 m – maximum 0,60 m; 
dikte (ornamenten inbegrepen): 0,15 m. 

Voor plaatsing op het perk voorzien voor teraardebestellingen volgens islamitische voor-
schriften moet de zerk voorzien worden van een kader, opgebouwd uit 3 delen: 
lengte dwars op voetstuk (x 2): 2,10 m;  
lengte evenwijdig aan voetstuk (x 1): 0,70 m; 
breedte: 0,15 m; 
hoogte:  0,10 m. 
Om te voorkomen dat de afzonderlijke delen verzakken, moeten ondergronds eveneens 
steunbalken voorzien worden.  
De zerk mag uitgevoerd worden in om het even welk duurzaam materiaal.  
Bijkomende grafversierselen, bloemen en planten mogen enkel op het voetstuk geplaatst 
worden. 

 
§4 Grafzerk lessenaar 

 Bovenplaat (omkadering gefrijnd op 0,05 m breedte, binnenvlak geschuurd): 
breedte: 0,52 m; 
lengte: 0,80 m. 

 Plaat vooraan (volledig gefrijnd): 
lengte: 0,75 m; 
hoogte: 0,05 m. 

 Plaat achteraan (volledig gefrijnd): 
lengte: 0,75 m; 
hoogte: 0,20 m. 

 Zijplaten (volledig gefrijnd): 
lengte: 0,37 m; 
hoogte: achteraan 0,20 m aflopend naar 0,05 m vooraan. 
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Indien de zerk uitgevoerd wordt in blauwe hardsteen moeten de platen 0,05 m dik zijn. In-
dien de zerk uitgevoerd wordt in graniet of andere natuursteen moeten de platen 0,03 m dik 
zijn.  
Bijkomende grafversierselen, bloemen en planten mogen enkel op het voetstuk geplaatst 
worden. 

 
§5 Grafzerk urnenveld 

De volledige zerk is uitgevoerd in graniet of andere natuursteen, gemaakt uit platen van 
0,03 m dikte. 
 Bovenplaat:  

breedte: 0,50 m; 
lengte: 0,50 m. 

 Plaat voorzijde: 
hoogte: 0,04 m; 
lengte: 0,46 m.  

 Plaat achterzijde: 
hoogte: 0,10 m; 
lengte: 0,40 m. 

 Zijplaten:  
hoogte: achteraan 0,10 m aflopend naar 0,04 m vooraan; 
lengte: 0,46 m. 

De zerk wordt in het midden van een door het stadsbestuur aangebrachte betonnen onder-
grond (breedte: 0,63 m, lengte: 0,75 m) geplaatst. Deze ondergrond mag bekleed worden met 
hetzelfde gesteente als de eigenlijke zerk.  
Bijkomende grafversierselen, bloemen en planten mogen de totale oppervlakte van de be-
tonnen ondergrond niet overschrijden. 

 
§6 Grafzerk urnenheuvel  

De volledige zerk is uitgevoerd in graniet of andere natuursteen. 
 Bodemplaat:  

breedte: 0,55 m;  
lengte: 0,55 m;  
dikte: 0,03 m.  

 Plaat achteraan: 
lengte: 0,45 m; 
hoogte: 0,20 m; 
dikte: 0,03 cm. 

 Zijplaten bovenaan:  
hoogte: achteraan 0,12 m lang bij 0,20 m hoog, aflopend naar 0,05 m vooraan; 
lengte: 0,43 m. 

 De glasplaat is uitgevoerd in helder of mat glas of een combinatie van beide: 
lengte: 0,48 m; 
hoogte: 0,25 m;  
dikte: 0,01 m. 

Om reiniging mogelijk te maken, kan de glasplaat uit de gleuven worden geschoven. 
Het uitfrezen van deze gleuven zal zo gebeuren dat de glasplaat 5 mm boven de bodemplaat 
verwijderd blijft. 
Het grafteken wordt geplaatst op een door het stadsbestuur ingebouwde nis van 0,50 m op 
0,50 m. Deze nis mag afgedekt worden met voor- en zijplaten:  
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 Voorplaat onderaan: 
lengte: 0,55 m; 
hoogte: 0,20 m; 
dikte: 0,02 m. 

 Zijplaten onderaan: 
lengte: 0,27 m; 
hoogte: 0,20 m; 
dikte: 0,02 m. 

Bijkomende grafversierselen, bloemen en planten mogen enkel op de bodemplaat geplaatst 
worden. 

 
§7 Grafzerk kind 

 Voetstuk:  
lengte: 1 m; 
breedte: 0,25 m; 
hoogte: 0,05 m. 

 Rug: 
lengte: 0,40 m; 
hoogte (voetstuk inbegrepen): 0,60 m; 
dikte (ornamenten inbegrepen): 0,15 m. 

De rug moet achteraan op het voetstuk geplaatst worden. De zerk mag uitgevoerd worden in 
om het even welk duurzaam materiaal.  
Bijkomende grafversierselen, bloemen en planten mogen enkel op de bodemplaat geplaatst 
worden. 

 
§8 Grafzerk concessie A Heimolen 

Lengte en breedte stemmen maximaal overeen met de afmetingen van de grafconcessie. 
Verder zijn er geen vooraf bepaalde beperkingen. Het college van burgemeester en schepe-
nen oordeelt over het ontwerp. 

 
Artikel 16 
§1 Het college van burgemeester en schepenen kan, naar aanleiding van een bijzetting, op ver-

zoek een wijziging van de bestaande graf- of columbariumconcessie toestaan. De aanvangs-
datum van de in hogere rang toegewezen concessie loopt vanaf de datum van de bijzetting 
in het graf, de columbariumnis, het urnenveld of de urnenheuvel.  

 
§2 De toewijzing in een hogere rang van een graf- of columbariumconcessie geeft aanleiding 

tot de betaling van een bijkomende concessievergoeding. Het bedrag van de totale vergoe-
ding voor de nieuwe concessie is gelijk aan het concessietarief zoals bepaald in het retribu-
tiereglement op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen, aangevuld met een verrekening voor verstreken jaren en een 
forfaitair bedrag, aangerekend voor administratieve kosten, verminderd met het eventueel 
betaald tarief voor de oorspronkelijke concessie.  

 
Artikel 17 
Na het verstrijken van de al dan niet bij bijzetting hernieuwde concessieperiode van de vóór 
1 januari 2008 toegewezen graf- en columbariumconcessies worden de concessiehernieuwin-
gen beperkt tot de in dit reglement gestelde concessies en termijnen. 
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Artikel 18 
Op de begraafplaats Tereken worden enkel nog bijzettingen toegelaten in voorheen vergunde 
graf- of columbariumconcessies.  
 
Artikel 19  
Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder(s) van een altijddurende grafconcessie, waarbij 
tevens afstand wordt gedaan van het recht op concessie, kan het college van burgemeester en 
schepenen beslissen de stoffelijke overblijfselen in het graf te behouden en de grafruimte als 
een nieuwe grafconcessie toe te wijzen aan de tot bijzetting gerechtigde personen. In een der-
gelijk geval worden de stoffelijke overblijfselen, indien noodzakelijk, verzameld herbegraven 
om gevraagde bijzettingen op de vereiste diepte mogelijk te maken. 
 

Afdeling 6: Grafzerken 
 
Artikel 20 
§1 Ten laatste 6 maanden na een teraardebestelling is de concessiehouder van een betalende 

concessie verplicht een grafzerk te plaatsen. Indien na deze periode geen grafzerk werd ge-
plaatst, behoudt het stadsbestuur het recht een grafzerk te plaatsen op kosten van de con-
cessiehouder. 

 
§2 Een aanvraag voor het plaatsen van een grafzerk – met vermelding van de naam van de 

overledene, de locatie van het graf, een tekening met afmetingen en een opsomming van ge-
bruikte materialen – moet in tweevoud ingediend worden. Voor verdere technische gegevens 
wordt verwezen naar afdeling 5 van dit reglement.  

 
§3 Enkel na goedkeuring van de aanvraag voor het plaatsen van een grafzerk mag deze ge-

plaatst worden. Alle bouwwerken en de plaatsing van een grafzerk gebeuren onder toezicht 
van stadspersoneel.  

 
§4 Bouwmaterialen (aarde, bouwstukken of andere) mogen niet op nabijgelegen grafzerken ge-

plaatst worden of terechtkomen.  
 
§5 Na plaatsing van een grafzerk mag geen enkel hulp- of restmateriaal binnen de omheining 

van de begraafplaats achtergelaten worden. Het verwijderen hiervan gebeurt steeds op kos-
ten van de overtreder. 

 
§6 Indien na goedkeuring de geplaatste grafzerk niet overeenstemt met de voorwaarden, wordt 

deze op kosten van de overtreder verwijderd door het stadsbestuur. 
 
Artikel 21 
Het aanbrengen van grafschriften en levensbeschouwelijke of godsdienstige symbolen is vrij. 
Deze mogen echter niet in strijd zijn met de eerbied voor de doden. 
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Afdeling 7: Perken, asweide, gedenkbos: beplanting en 
onderhoud 
 
Artikel 22 
§1 Beplantingen en bloemen mogen niet over de aanpalende graven noch over de wegen han-

gen.  
 
§2 Het planten van bloemen, heesters en bomen door particulieren is verboden. Ten onrechte 

geplante bloemen, heesters en bomen worden door het stadsbestuur verwijderd. 
 
§3 Natuurlijke of synthetische bloemen, planten en kransen, geplaatst naar aanleiding van een 

teraardebestelling of bijzetting, moeten steeds in goede staat blijven. Wanneer ze afgestor-
ven, verdord of versleten zijn, moeten ze verwijderd worden. Indien de belanghebbenden 
hiervoor geen actie ondernemen, worden ze verwijderd door het stadsbestuur. 

 
§4 Uitgezonderd na Allerheiligen worden herdenkingsbloemen of -planten, geplaatst op een 

graf, aan een columbariumnis of op het urnenveld of de urnenheuvel, nooit door het stads-
bestuur verwijderd.   

 
Artikel 23 
§1 Het is niet toegestaan de asweide te betreden.  
 
§2 Nabestaanden en belanghebbenden kunnen, naar aanleiding van een asverstrooiing, enkel 

op de daarvoor bestemde perken natuurlijke bloemen en kransen plaatsen. Deze worden na 
een periode van 3 weken verwijderd.  

 
§3 Behoudens naar aanleiding van een asverstrooiing mogen bloemen, planten, kransen, ge-

denktekens, e.a. enkel rondom de gedenkzuilen geplaatst worden, niet op de wandelpaden. 
 
§4 Een naamplaatje blijft gedurende een periode van 10 jaar bevestigd op een gedenkzuil van 

de asweide. Na deze periode wordt het naamplaatje verwijderd. Er is steeds mogelijkheid om 
een nieuw naamplaatje aan te kopen. 

 
Artikel 24 
Het gras vóór de grafzerken en rondom de urnenvelden, en de urnenheuvel worden door het 
stadsbestuur aangelegd en onderhouden. Er mogen geen bloemen, planten of grafversierselen 
worden aangebracht. Dit is enkel toegestaan op de grafzerk of de verharding rondom. 
 
Artikel 25 
§1 De concessiehouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafzerk.  
 
§2 Wanneer een grafzerk doorlopend verwaarloosd, door plantengroei overwoekerd, ingestort of 

bouwvallig is, wordt gedurende 1 jaar een akte van verwaarlozing aan de betrokken grafzerk 
geplaatst. Indien de grafzerk na het verstrijken van deze periode niet in ere hersteld werd, 
wordt deze verwijderd. 

 
Artikel 26 
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In het gedenkbos worden rondom specifiek geselecteerde bomen enkel 100 % biologisch af-
breekbare asurnen begraven. Toegestane materialen zijn: papier, hout, klei, leem, zetmeel. De 
urnen mogen geenszins elementen van ijzer, glas, lood, plastic of andere niet biologisch af-
breekbare materialen bevatten. 
 
Artikel 27 
§1 Naar aanleiding van een teraardebestelling mogen enkel natuurlijke bloemen, kransen, plan-

ten of andere grafversierselen bij voorkeur op of rondom het gedenkmonument of rondom de 
betrokken boom geplaatst worden.  

 
§2 Deze bloemen, kransen, planten en andere grafversierselen moeten 100 % biologisch af-

breekbaar zijn (bv. bloemen zonder plasticfolie). Om het gedenkbos zo natuurlijk mogelijk te 
behouden, worden deze na een periode van 3 weken verwijderd.  

 
Artikel 28 
§1 Rondom het gedenkmonument mag een “gedenkkei” geplaatst worden met een maximum-

doorsnede van 25 cm en met vermelding van naam en voornaam van de overledene en de 
datum van het overlijden. 

 
§2 Het gedenkbos is een natuurlijke omgeving. Alle niet-natuurlijke materialen of versierselen 

worden steeds onmiddellijk verwijderd.  
 
Artikel 29 
Het stadsbestuur staat niet in voor de bewaking van de voorwerpen geplaatst op de graven en 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, diefstal of vandalisme. 
 

Afdeling 8: Inwerkingtreding 
 
Artikel 30 
Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2016 
 


