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De wet van 20 juli 1971 maakte een einde aan de eeuwigdurende concessies. Deze werden allemaal
omgezet in concessies van 50 jaar. Hierdoor vervallen dus alle eeuwigdurende concessies dit jaar. Dit
heeft gevolgen voor de lokale besturen.
Een eerste gevolg is dat deze concessies tijdig moeten hernieuwd worden. Hiervoor geldt artikel 7
van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Dit artikel stelt dat de burgemeester of
zijn gemachtigde (of het bevoegd orgaan van het intergemeentelijk samenwerkingsverband wanneer
de begraafplaats wordt beheerd door een intercommunale) minstens een jaar voor het verstrijken
van de concessie een akte opmaakt die eraan herinnert dat een hernieuwing kan bekomen
worden. Deze akte moet zowel aan de grafconcessie als aan de ingang van het kerkhof worden
uitgehangen gedurende een jaar. Belangrijk om weten is dat een hernieuwing van een concessie niet
kan geweigerd worden tenzij bij verwaarlozing van het betrokken graf. De gemeente of de
intergemeentelijke samenwerking is echter niet verplicht de nabestaanden op te sporen: de akte die
gedurende een jaar aan de concessie wordt geplaatst volstaat als kennisname voor een eventuele
hernieuwing. Wanneer er geen aanvraag tot hernieuwing komt voor het aflopen van de concessie,
vervalt deze automatisch.
Een tweede gevolg hangt samen met het hierboven vernoemde decreet op de begraafplaatsen en
lijkbezorging. Dit decreet verplicht steden en gemeenten om een lijst op te maken van graven van
lokaal historisch belang die als klein onroerend erfgoed beschouwd kunnen worden. Het betreft
alleen de graven die uit concessie zijn en dus onder de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid
vallen. Door een grafmonument op deze lijst te plaatsen, stelt de gemeente zich voor minstens 50
jaar verantwoordelijk voor de feitelijke bescherming ervan. Op 14 mei 2004 volgde het besluit van de
Vlaamse regering over de organisatie, de inrichting en het beheer van begraafplaatsen en
crematoria. Dit besluit vermeldt dat een ‘grafteken van lokaal historisch belang’ steeds een
historische, artistieke, volkskundige of sociaal-culturele waarde moet hebben, of een combinatie
ervan. Het somt de voorwaarden op en geeft de nodige informatie om graven op de lijst op te
nemen. De lijst van graven met lokaal historisch belang moet overhandigd worden aan de bevoegde
minister.
Het kan dus dat verschillende graven van lokaal historisch belang dit jaar uit concessie gaan omdat
de eeuwigdurende concessie vervalt en de gemeente dus extra grafmonumenten moet beschermen
en onderhouden.
Mijn vragen hieromtrent:
 Hoeveel eeuwigdurende concessies die door de wetswijziging van 1971 zijn omgezet in 50jarige concessies vervallen er dit jaar?
 Hoeveel van deze concessies werden hernieuwd?
 Hoeveel van de niet-hernieuwde concessies zijn aan te merken als graftekens van lokaal
historisch belang?
 Wat is de impact op de lokale financiën van het decretaal verplichte onderhoud van deze
bijkomende graven van lokaal historisch belang?

ANTWOORD
De dienst implementeert momenteel een nieuw softwareprogramma. Juiste aantallen van
hernieuwingen, verval, … kunnen momenteel daarom niet doorgegeven worden, aangezien ons
programma dit niet toelaat. Pas op termijn kan deze data worden opgevraagd als alle informatie
gedigitaliseerd is.
We kunnen wel een aantal algemene gegevens meegeven.
In 2012 werd er een algemene ruimingsactie gedaan op alle begraafplaatsen. Alle graven van vóór
1985 werden geruimd. Gewone graven konden onder concessie genomen worden en vervallen
concessies (tot 2012) konden hernieuwd worden.
Voor alle begraafplaatsen werd een LFE-lijst (Lokaal Funerair Erfgoed) opgesteld en doorgestuurd
naar de provincie. Deze lijsten zijn in te zien op de dienst burgerlijke stand Scherpenheuvel-Zichem.
Hierop werden evenwel ook graven zonder concessie opgenomen. De lijst van Scherpenheuvel werd
opgemaakt door Annemie Havermans, voor de andere begraafplaatsen werd dit door de dienst
burgerzaken zelf opgemaakt.
De kosten verbonden aan het onderhoud hangen af van de nodige herstellingen. IGO zorgt in enkele
gevallen ook voor herstellingen. Hiervoor zijn er ook subsidies aangevraagd. Onderhoud wil niet
zeggen dat deze graven jaarlijks gepoetst worden, enkel herstellingen worden uitgevoerd. We
zoeken momenteel nog even de uitgaven van de afgelopen drie jaar op.

