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Betreft: Uw schriftelijke vraag 2019_SV_00444 van 10.09.2021 betreffende ‘grafconcessies’

Omschrijving van de vraag
Toelichting:
Sinds 2007 zijn er Mekkagerichte percelen voorzien op de begraafplaats Scheldeakker in Zwijnaarde.
De duur van de concessies is 10 jaar. Het eerste 10 jaar is gratis, daarna is er een verlenging mogelijk
door het betalen van een retributie.
Vraag:
•
•
•

Hoeveel graven tellen de Mekkagerichte percelen in totaal? Graag een evolutie sinds 2010..?
Van hoeveel graven is de concessie ondertussen verlopen, op welke tijdstippen?
Worden de families en nabestaanden verwittigd van de graven waarvan de concessie
verlopen is? Hoe verloopt de communicatie naar de nabestaanden?
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Antwoord
Geachte raadslid Yüksel,

In antwoord op uw schriftelijke vraag kan ik u het volgende melden.
1. Hoeveel graven tellen de Mekkagerichte percelen in totaal? Graag een evolutie sinds 2010..?
Op de Mekkagerichte pleinen zijn er in totaal 652 percelen/graven. 364 voor volwassenen en 288
voor kinderen.
In Scheldeakker zijn er twee pleinen voorzien voor Mekkagericht graven, op plein C zijn er 117
plaatsen waarvan er twee plaatsen vrij zijn. Op het kinderplein zijn er 288 plaatsen waarvan 38
plaatsen vrij zijn. Er is ook een tweede plein (plein E) gecreëerd met 247 plaatsen waarvan er 201 vrij
zijn.
Het aantal begravingen op de Mekkagerichte percelen in Scheldeakker (Zwijnaarde) zijn sinds 2010
geleidelijk aan gestegen naar 52 in 2020 ten opzichte van 22 in 2010. In 2021 zijn er ondertussen 26
mensen begraven.

2. Van hoeveel graven is de concessie ondertussen verlopen, op welke tijdstippen?
De eerste Mekkagerichte begravingen voor kinderen vond plaats op 26 november 2007, voor
volwassenen op 1 januari 2008. We kunnen dus pas spreken van een verlenging van concessies vanaf
2017. Voor plein C zijn er 6 reservaties en voor plein E 5. Het aantal verlopen en eventueel (niet)
verlengde concessies:
- 2017:
o 1 concessie verviel en werd verlengd tot 2027
- 2018:
o 3 concessies liepen af op kindergraven, 1 concessie werd niet verlengd
o 4 concessies liepen af op volwassengraven, 1 concessie werd niet verlengd
- 2019:
o 9 concessies liepen af op kindergraven, 4 concessies werden niet verlengd
o 4 concessies liepen af op volwassengraven, alle 4 werden verlengd
- 2020:
o 16 concessies liepen af op kindergraven, 11 concessies werden niet verlengd
o 6 concessies liepen af op volwassengraven, 1 concessie werd niet verlengd
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3. Worden de families en nabestaanden verwittigd van de graven waarvan de concessie
verlopen is? Hoe verloopt de communicatie naar de nabestaanden?
Indien een concessie bijna ten einde is zijn wij wettelijk verplicht om het verval aan te kondigen op
de begraafplaats. Deze aankondiging gebeurt ongeveer een jaar op voorhand op twee manieren: (1)
door middel van lijsten die terug te vinden zijn op de informatieborden op de begraafplaatsen en (2)
door middel van plakkaatjes die bevestigd worden aan de graven waarvan de concessie dreigt te
vervallen. Daarnaast sturen we vanuit de dienst een brief naar de ons gekende concessiehouders
waarin we nabestaanden informeren over het vervallen van de concessie. In deze brief geven we hen
de mogelijkheid om de concessie, mits betaling, te verlengen. De prijs voor verlenging voor 10 jaar
bedraagt 685 euro, voor een kindergraf is dit de helft van de prijs.

Met vriendelijke groeten

Isabelle Heyndrickx
Schepen van Burgerzaken en Protocol – Ambtenaar van Burgerlijke Stand
cc. de heer Mathias De Clercq, burgemeester
cc. mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
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