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BERICHTEN

Oktober 2010

UITVAARTRECHT
Allerheiligen nadert en dit is bijgevolg de uitgelezen periode voor de gemeentebesturen om de
grafconcessiehouders te herinneren aan hun plicht om de concessie te vernieuwen of om over te
gaan tot onderhoud van de geconcedeerde graven, op straffe van verval van de concessie.

Wat betreft de plicht tot hernieuwing van de concessie, bepaalt artikel 7 van het decreet van
16 januari 2004 dat concessies voor ten hoogste 50 jaar worden verleend en dat opeenvolgende
hernieuwingen op aanvraag worden toegestaan, voor de bepaalde tijd verstreken is.

Minstens een jaar vóór het verstrijken van de concessie of van de hernieuwing ervan, maakt de
burgemeester (of zijn gemachtigde of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijk samenwerkingsverband) een akte op waarbij herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing van
de concessie bij hem moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang uitgehangen, zowel bij het graf, als aan de ingang van de begraafplaats.

Artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 bepaalt dat telkens na vijftig jaar, en zonder vergoeding, de altijddurende concessie die krachtens het keizerlijk decreet van 23 prairial jaar XII
werd verleend vóór de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en
de lijkbezorging, op aanvraag kan hernieuwd worden.
Voor deze hernieuwing dient eveneens de hierboven omschreven procedure gevolgd te worden.

Wat betreft de plicht tot onderhoud van geconcedeerde graven, bepaalt artikel 10 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging dat voor de geconcedeerde
graven waarvan verwaarlozing is vastgesteld, een jaar lang een akte van de burgemeester (of
zijn gemachtigde of het bevoegde orgaan van de intergemeentelijke begraafplaats) wordt uitgehangen bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats.

Om u te helpen voldoen aan deze bepalingen kan UGA u bovenvermelde akten leveren in PVC:
een deugdelijke materie die beter de weersomstandigheden doorstaat. Bovendien kunnen wij
voor u, mits betaling van een kleine meerprijs, deze akten personaliseren met de naam van uw
gemeente.

De akte waarvan sprake in artikel 7, § 2, is beschikbaar onder het referentienummer 5.281-30/2.

De akte waarvan sprake in artikel 9, is beschikbaar onder het referentienummer 5.281-30/1.

De akte waarvan sprake in artikel 10, is beschikbaar onder het referentienummer 5.281-29/1.

Inzake uitvaartrecht, stelt UGA u de volgende documenten ter beschikking:
5.27-3

Meertalig uittreksel uit de overlijdensakte (Uittreksel afgegeven ingevolge
de overeenkomst te Wenen op 8 sept. 1976 – bijlage C)

4.18-2

Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling

4.18-2/1

Attest waaruit blijkt of er al dan niet een inschrijving van laatste wilsbeschikking inzake lijkbezorging is gebeurd

4.18-2/2

Verklaring van wijziging/intrekking van een verklaring inzake wijze van teraardebestelling

5.281-2 VL

Machtiging tot begraven

5.281-25/1

Fiche begraafplaats concessie

5.281-26/1

Aanvraag hernieuwing grafconcessie

5.281-28/1

Beslissing tot toekenning hernieuwing grafconcessie

5.281-29/1

Akte verwaarlozing grafconcessies (kaart)

5.281-30/1

Bericht verstrijken altijddurende grafconcessie (kaart)

5.281-30/2

Bericht verstrijken tijdelijke grafconcessie < 50 jaar

5.281-4 VL

Toelating tot begraven van het lijk van een persoon overleden in een andere
gemeente

5.281-5

Gemeentelijke begraafplaats – register bestemd ter inschrijving der personen
begraven

5.281-7

Aanvraag tot bekomen van grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats

5.282-8

Lijkenvervoer – begravingen – opgravingen staat te betalen bedragen

5.283-1/1

Toestemming tot crematie – opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand (bijlage 1 omzendbrief 10 maart 2006)

5.283-1/1R

Register van de personen wiens as wordt begraven, in een columbarium
wordt bewaard of uitgestrooid

5.283-13

Voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein
waar de as van de overledene zal worden uitgestrooid of bewaard

5.283-2

Onderrichtingen vervoer per spoorweg van te verbranden stoffelijke overblijfselen

5.283-4/1

Toestemming tot vervoer van het stoffelijk overschot (verklaring van de geneesheer dat het overlijden een natuurlijke oorzaak heeft en dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid)

5.284-1/1

Verlof tot opgraving, af te leveren door de burgemeester

5.284-1/2

Verlof tot herbegraving, af te leveren door de burgemeester

Voor meer inlichtingen of voor bestellingen kunt u contact
opnemen met onze vertegenwoordiger of rechtstreeks
met onze commerciële dienst:
onze vertegenwoordiger:
Michel Buyse
GSM: 0473 98 24 40
e-mail: michel.buyse@uga.be

onze interne commerciële dienst:
Catherine Deblon
tel.: 056 36 32 03
e-mail: catherine.deblon@uga.be

Indien u deze pagina afdrukt om uw bestelling door te geven:
vul a.u.b. de naam en het postnummer van de gemeente in
alsook de naam van de persoon die bestelt.

DRUKWERK
Frankering

Division of ContinugaTM nv

Stijn Streuvelslaan 73
8501 KORTRIJK (HEULE)

UITVAARTRECHT
DRUKWERK

Gelieve te leveren voor rekening van het gemeentebestuur van:
.........................................................................................................................................................

….. ex. 5.27-3
….. ex. 4.18-2

….. ex. 5.281-29/1 • gepers.
….. ex. 5.281-30/1 • gepers.

postnr.:

.............................................................
Frankering

….. ex. 5.283-1/1
….. ex. 5.283-1/1R (……bladen*)

….. ex. 4.18-2/1

….. ex. 5.281-30/2 • gepers.

….. ex. 5.283-13

….. ex. 4.18-2/2

….. ex. 5.281-4 VL

….. ex. 5.283-2

….. ex. 5.281-2 VL

….. ex. 5.281-5 (……bladen*)

….. ex. 5.283-4/1

….. ex. 5.281-25/1

….. ex. 5.281-7

….. ex. 5.284-1/1

….. ex. 5.281-26/1

….. ex. 5.282-8

….. ex. 5.284-1/2

….. ex. 5.281-28/1
Naam:

Division of ContinugaTM nv

Stijn Streuvelslaan 73
..............................................................................................
8501 KORTRIJKDatum:
(HEULE)

.......................................................................................................

Functie: .................................................................................................... Handtekening:

.............................................................................

De UGA-berichten kunnen u ook langs elektronische weg bezorgd worden. Als u in de toekomst de UGA-berichten op
die manier wenst te ontvangen, gelieve hiernaast uw e-mail adres te vermelden : ......................................................................
Bestellingen van minder dan 10 exemplaren (uitgezonderd registers) worden niet uitgevoerd.
* keuze uit 50, 100, 150 en 200 bladen

