
 

Aan het college van burgemeester 
en schepenen 
Spermaliestraat 1 
8430 Middelkerke 

 

 

Aanvraag tot overbrenging van een concessie op de begraafplaats Wilskerke  

Ik, ondergetekende, ............................................................................................................................... 

wens i.k.v. de beslissing van de gemeenteraad tot sluiting van de gemeentelijke begraafplaats te 
Wilskerke, waarvan uittreksel op de keerzijde, de overbrenging naar de begraafplaats te 
Middelkerke aan te vragen van volgend graf/nis in het columbarium op de begraafplaats te 
Wilskerke: 

Naam overledene(n): ............................................................................................................................. 

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

Blok nr. en grafnr.:  ................................................................................................................................ 

Vorm van begraven: grafkelder/ volle grond/ columbarium/ urnenveld (omcirkelen) 

Persoonlijke gegevens aanvrager: 

Naam en voornaam: .............................................................................................................................. 

Rijksregisternummer: ............................................................................................................................ 

Adres: .................................................................................................................................................... 

Telefoon: ................................................................................................................................................ 

E-mail: ................................................................................................................................................... 

 

De aanvrager verbindt er zich toe om het graf te blijven onderhouden en de concessie te 
verlengen indien deze komt te vervallen voor de overbrenging.  

Gegevens/toestand graf op het moment van de aanvraag (aan te duiden door de gemeente): 

☐ Begin- en einddatum concessie: ...................................................................................................... 

☐ Type concessie: 50 jaar (eeuwigdurend) / 40 jaar / 25 jaar / verlenging 10 jaar / Andere:……… 
 

Voor akkoord, 

Datum: Naam en handtekening aanvrager 

 

 

(De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor de privacy. We volgen hiervoor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De 
gegevens die verzameld worden, op basis van de beslissing GR van 13 oktober 2021 m.b.t. sluiten begraafplaats 
Wilskerke, dienen voor je aanvraag. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben, 
derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens 
wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Lees de privacy policy op www.middelkerke.be voor meer 
informatie.) 

Meer informatie? 

Dienst burgerzaken - Gemeentebestuur -  Spermaliestraat 1 -  8430 Middelkerke 
Burgerzaken@middelkerke.be -  059 31 30 16 



 

Aan het college van burgemeester 
en schepenen 
Spermaliestraat 1 
8430 Middelkerke 

 

 

Sluiten van de gemeentelijke begraafplaats te Wilskerke (5) – goedgekeurd 
door de gemeenteraad dd. 13 oktober 2021 

Artikel 1 

De gemeentelijke begraafplaats te Wilskerke wordt gesloten vanaf 01/01/2022. Er worden vanaf die datum 
geen begravingen of bijzettingen noch asverstrooiingen meer uitgevoerd. 

Artikel 2 

Iedere belanghebbende kan vanaf 01/01/2022 een aanvraag tot overbrenging van concessie indienen van de 
begraafplaats van Wilskerke naar de begraafplaats te Middelkerke onverminderd de mogelijkheden tot 
crematie na ontgraving en retroactieve thuisbewaring van asurnen binnen de door het decreet en de 
gemeentelijke reglementen op de begraafplaatsen gestelde voorwaarden. 

De aanvraag tot overbrenging moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en 
schepenen tegen uiterlijk 31/12/2024. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een modelformulier voor de aanvraag tot overbrenging vast. 

Indien er geen overbrenging wordt aangevraagd binnen de vastgelegde termijn worden het grafmonument en 
de bijhorende voorwerpen eigendom van het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur laat deze dan 
verwijderen ten vroegste 10 jaar na de datum van sluiting (cfr. artikel 1). 

Artikel 3 

Vooraleer tot de behandeling van de aanvraag tot overbrenging van een perceel kan worden overgegaan 
dient een lopende concessie te bestaan op het perceel. Dit dient eveneens het geval te zijn op het ogenblik 
dat wordt overgegaan tot overbrenging. Voor de concessies op de begraafplaats van Wilskerke die op 
01/01/2022 zijn verlopen (en waarvoor geen ontruimingsprocedure is opgestart) alsook voor de niet-vergunde 
graven wordt hiertoe in de mogelijkheid voorzien om de overbrenging aan te vragen op de in artikel 2 
bepaalde wijze mits de concessie eerst hernieuwd wordt volgens de voorwaarden in de gemeentelijke 
reglementen die op het moment van aanvraag van hernieuwing van toepassing zijn.  

Artikel 4 

Op de begraafplaats te Middelkerke zal een perceel van dezelfde grootte ter beschikking gesteld worden voor 
de graven waarvoor overeenkomstig de bepalingen van dit besluit een aanvraag tot overbrenging is 
ingediend.  

Op de begraafplaats te Middelkerke zal een nis in het columbarium of een perceel op het urnenveld van 
dezelfde grootte ter beschikking gesteld worden voor de bijzetting of de begraving van de asurnen waarvoor 
overeenkomstig de bepalingen van dit besluit een aanvraag tot overbrenging is ingediend. 

Artikel 5 

De kosten voor de overbrenging van de stoffelijke overschotten en de asurnen overeenkomstig artikel 2 van 
dit besluit zijn ten laste van het gemeentebestuur.  

De overbrenging van de stoffelijke overschotten en de asurnen gebeurt op een door het gemeentebestuur 
vastgelegd tijdstip. 

Artikel 6 

Voor die concessies waar reeds een stoffelijk overschot begraven ligt, maar waar nog een bijzetting voorzien 
is, kan op het moment van overlijden van de persoon waarvoor de concessie voorzien is, een ontgraving van 
het reeds begraven stoffelijk overschot aangevraagd worden naar de begraafplaats te Middelkerke en dit 
volgens de geldende modaliteiten m.b.t. ontgraving zoals bepaald in de gemeentelijke reglementen op de 
begraafplaatsen.  

Artikel 7 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 

Artikel 8 

Alle niet in dit besluit voorziene gevallen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen, 
in zoverre zij niet door een wet, decreet of besluit aan een andere overheid worden toegewezen. 


