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Voorwoord

Afscheid nemen is voor iedereen een gevoelig moment in 
het leven. Wanneer iemand uit de familie- of vriendenkring 
overlijdt, moeten er op enkele dagen moeilijke keuzes 
gemaakt worden. Deze brochure biedt je een overzicht van 
de mogelijkheden van begraving en asbestemming op de vier 
begraafplaatsen van Willebroek.

Het volledige huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen 
kan gedownload worden via www.willebroek.be of ingekeken 
worden aan het Onthaal in het Administratief centrum. Hier 
kan je uiteraard ook terecht voor al je verdere vragen.
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Begraafplaatsen in Willebroek

Begraafplaats Willebroek 
Dendermondsesteenweg

Begraafplaats Tisselt 
Kerkhoflaan

Kerkhof Blaasveld
Mechelsesteenweg

Kerkhof Heindonk
Dorpsplein
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Openingsuren en sluitingsdagen

De begraafplaatsen zijn permanent toegankelijk voor het publiek van 8.00 
tot 17.00 uur, behalve anders wordt beslist door de burgemeester.

In bepaalde gevallen kan een begraafplaats op bevel van de burgemeester  
tijdelijk gesloten worden.

Een begraving, bijzetting of uitstrooiing kan iedere werkdag van 9.00 tot 
15.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur. 

Er kan niet worden begraven, bijgezet of uitgestrooid op zondagen en 
wettelijke feestdagen:
§	Nieuwjaar (1 januari)
§	Pasen
§	Paasmaandag
§	Dag van de Arbeid (1 mei)
§	Hemelvaartsdag
§	Pinksteren
§	Pinkstermaandag
§	Feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli)
§	Nationale feestdag (21 juli)
§	Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (15 augustus)
§	Willebroek Jaarmarkt (laatste maandag van oktober)
§	Allerheiligen (1 november)
§	Allerzielen (2 november)
§	Wapenstilstand (11 november)
§	Kerstmis (25 december)
§	Tweede kerstdag (26 december)
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Voorwaarden

Om in onze gemeente begraven te worden, moet er voldaan worden aan 
één van deze voorwaarden:

•	 ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van 
de gemeente Willebroek;

•	 overleden op het grondgebied van Willebroek;
•	 effectief inwoner zijn van de gemeente, maar door wettelijke bepalingen 

of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in 
één van de bevolkingsregisters (hiervoor dient de aanvrager de nodige 
bewijsstukken voor te leggen); 

•	 begunstigde zijn van een eerder afgeleverd recht op begraving in een 
geconcedeerd perceel of bijzetting in een bestaande grafkelder of in 
een geconcedeerde nis of urnengraf, rekening houdend met eventuele 
toepassing van de belasting op de begraving van personen die niet in 
de gemeente woonden en er niet overleden zijn.

Voor niet-inwoners die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, 
moet er toestemming gevraagd worden aan de burgemeester en wordt 
er een belasting aangerekend. Deze belasting werd vastgelegd in het 
belastingsreglement.

De dienst Burgerlijke Stand bepaalt wanneer (datum en uur) en op welk 
perceel (volgens chronologie) er begraven en bijgezet wordt.
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Soorten begraving

De begraafplaatsen zijn bestemd voor:
•	 het begraven van een stoffelijk overschot in volle grond;
•	 het bijzetten van een stoffelijk overschot in een reeds bestaande graf-

kelder;
•	 het bijzetten van asurnen in een columbarium;
•	 het bijzetten van asurnen op het urnenveld (enkel op begraafplaats 

Willebroek);
•	 de verstrooiing van as op een strooiweide.

Concessies
Een concessie is een overeenkomst tussen de gemeente en de concessie-
houder. In Willebroek worden concessie verleend voor 25 jaar, zowel voor 
begravingen in volle grond, het columbarium of een urnengraf.

In een geconcedeerd graf kunnen maximaal twee stoffelijke overschotten 
worden geplaatst. Een concessie is steeds verlengbaar voor een nieuwe 
termijn van 25 jaar, tenzij er sprake is van verwaarlozing van het graf.

De prijs voor een concessie verschilt per soort van begraving en wordt 
vastgesteld in het retributiereglement. 

Enkel de concessiehouder bepaalt wie er in de concessie kan worden  
begraven of bijgezet.
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Niet-geconcedeerde graven
Niet-geconcedeerde graven zijn gratis en steeds bestemd voor één  
stoffelijk overschot. Ze worden tien jaar bewaard. Deze periode kan niet 
worden verlengd of worden omgezet in een concessie. Een verlenging of 
omzetting in een concessie is niet mogelijk.

Thuisbewaring
Meenemen van de as kan indien:
•	 De overledene dit zelf schriftelijk heeft bepaald;
•	 Of bij gebreke hiervan op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de 

crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie 
de overledene een feitelijk gezin vormde, als van alle bloed- of aanver-
wanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op 
verzoek van de ouders of voogd.
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Afmetingen en materialen

Grafconcessie
§	Materiaalkeuze: duurzaam materiaal
§	Afmetingen:

♦ Willebroek: afhankelijk van de locatie op de begraafplaats1.
♦ Heindonk, Tisselt en Blaasveld: 2,00m (L) x 1,00 m (B) x 1,10 m (max. H) 2.

Niet-geconcedeerde gronden
§	Enkel een verticale constructie;
§	Materiaalkeuze: duurzaam materiaal;
§	Afmetingen: max. 1,00 m (B) x 1,10 m (max. H).

Columbaria
§	Materiaalkeuze afdekplaat: gepolijst Zweeds graniet (type ‘Jasberg’)

§	Afmetingen:
♦ Heindonk, Tisselt en Blaasveld: 34cm (H) x 30cm (B) x 2cm (D)
♦ Willebroek

- Muren A, B en C: 40cm (H) x 33cm (B) x 2cm (D)
- Muren D en E: 39cm (H) x 39cm (B) x 2cm (D)

Urnenveld
§	Materiaalkeuze afdekplaat: gepolijst Zweeds graniet (type ‘Jasberg’)
§	Afmetingen: 54cm (H) x 54cm (B) x 4cm (D)

1 Exacte informatie te verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand (contactgegevens zie p. 11.)
2 Op de begraafplaats van Tisselt zijn er afwijkende afmetingen voor het perk van de 

Oud-Strijders: 1,70m (L) x 0,80 m (B) x 1,10 m (max. H).
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Onderhoud en verwaarlozing van graven

De graftekens, grafmonumenten, afdekplaten en hun omgeving moeten 
door de concessiehouder, zijn nabestaanden of belanghebbenden altijd 
in perfecte staat van bewaring en onderhoud worden gehouden. De 
grafschriften moeten steeds leesbaar zijn.

Bij overtredingen zal een procedure worden opgestart waarbij er een akte 
wordt opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde, die één jaar 
wordt uitgehangen aan het graf.

Bij het verstrijken van de termijn en bij niet-herstelling kan de concessie 
worden beëindigd door het college van burgemeester en schepenen.

Naamplaatjes

Nabestaanden kunnen een naamplaatje op de herdenkingszuil laten 
aanbrengen door de gemeentelijke diensten. Dit kan tot twee maanden 
na de datum van overlijden. De kosten zijn ten laste van de aanvrager 
conform het geldende tarief. 

Het naamplaatje vermeldt de voornaam (of roepnaam) en naam van de 
overledene en het jaar van geboorte en overlijden.

Het naamplaatje blijft eigendom van de gemeente en wordt na 10 jaar 
ambtshalve verwijderd. 
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Grafdecoratie

Beplanting die niet schadelijk of hinderlijk is, is toegestaan in de losse 
bodem van het graf tot een maximale hoogte van 50 cm. Deze mogen niet 
buiten de afmetingen van het graf overhellen of uitgroeien, noch vóór het 
graf geplaatst worden.

Een graf kan worden versierd met sierstukken zoals bloempotten, kransen 
en beelden die geen aanstoot geven, met een hoogte van maximaal 50 cm 
en een breedte die de afmetingen van het graf niet overschrijdt.

De bloemen en planten die op de graven zijn aangebracht moeten steeds in 
goede staat zijn. Verwelkte of afgestorven exemplaren worden opgeruimd 
door de gemeentelijke diensten. Stukken die naar aanleiding van Aller-
heiligen worden geplaatst, worden uiterlijk op 1 december verwijderd.

Rond de graven mogen geen afsluitingen, omheiningen of andere 
constructies worden geplaatst.

Bij inbreuken worden niet-conforme elementen ambtshalve verwijderd. De 
kosten hiervan kunnen verhaald worden op de overtreder. De verwijderde 
stukken worden eigendom van de gemeente.

Contactgegevens

Voor vragen over de begraafplaatsen kunt u terecht bij de dienst 
Burgerlijke Stand via burgerteam@willebroek.be of tijdens de 
openingsuren op het nummer 03 866 90 20.

Openingsuren:
- Maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 

tot 16.00 uur
- Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.30 uur
- Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
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V.U.: Gemeente Willebroek, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek


