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Betreft:  Eeuwigdurende grafconcessies  

 

Geachte,  

 

De wet van 20 juli 1971 maakte een einde aan de eeuwigdurende grafconcessies. Deze werden 

allemaal omgezet in concessies van 50 jaar. Hierdoor vervallen dus alle eeuwigdurende concessies dit 

jaar. Ik heb hierover dan ook volgende vragen: 

1. Hoeveel eeuwigdurende concessies die door de wetswijziging van 1971 zijn omgezet in 50-

jarige concessies vervallen er dit jaar ? 

2. Hoeveel van deze concessies werden hernieuwd ? 

3. Hoeveel van de niet-hernieuwde concessies zijn aan te merken als graftekens van lokaal 

historisch belang ? 

4. Wat is de impact op de lokale financiën van het decretaal verplichte onderhoud van deze 

bijkomende graven van lokaal historisch belang ? 

 

 

Hoogachtend. 
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Schriftelijke vraag: Eeuwigdurende grafconcessies 

Geachte heer Verhoeven, 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen: 

Hoeveel eeuwigdurende concessies die door de wetswijziging van 1971 zijn omgezet in 50-jarige concessies vervallen er 

dit jaar ? 

Dat zijn er 293 (waarvan 264 Zwartzusters, Gasthuiszusters, Urselinen, Vorselaar zusters, Predikheren en Jezuïten). 

Hoeveel van deze concessies werden hernieuwd ? 

Dat zijn er 29. 

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 ? 

Wij hebben geen weet van niet-hernieuwde graven van lokaal historisch belang voor dit jaar. Er is bijgevolg geen 

financiële impact voor het jaar 2021. 

Hopende u correct geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Katleen Janssens Rik Verwaest 

Algemeen directeur Waarnemend burgemeester 

 

vragen naar e-mail telefoon datum 

Arnout Jorissen Arnout.jorissen@lier.be 03 800 03 04 11-5-2021 

uw bericht van ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n)  

20/04/2021    

Bart Verhoeven 
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