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Overlijdens - begraafplaatsen  

gemeentehuis | Verhoevenlei 11 | T 03 650 29 30 
begraafplaatsen@brasschaat.be 

 
 
RETROACTIEVE THUISBEWARING 
 
   Vul de gegevens in die van toepassing zijn. 
 
 
Gegevens contactpersoon familie/aanvrager 
 
naam en voornaam  ……………………………………………………………………………………………..                                                         
 
adres ………………………………………………………….………………………………………………….. 
 
telefoon/gsm …………………………………………e-mail …………………………………………………. 
 
verwantschap: …………………………………. 
 
 
 
 
Gegevens overledene, graag aanvullen AUB indien gekend.  
 
naam en voornaam  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
adres bij overlijden 
………………………………………………………….………………………………………………………….. 
 
geboorteplaats ……………………………………geboortedatum …………………………………………... 
 
plaats overlijden…………………………………..overlijdensdatum …………………………………………. 
 
rijksregisternummer     burgerlijke stand 

 
          …………………………………………………… 
 

 
 
 
 
GRAFGEGEVENS OVERLEDENE                                               
 

 wijk Centrum (Miksebaan 78) 
 wijk Kaart (Max Hermanlei 193) 
 wijk Mariaburg (Alfredlei 29) 
 wijk Maria-ter-Heide (Durentijdlei 89) 

 

 
� bestaande concessie, aankoopdatum:…………………….. grafnummer..……………………….. 

 

� niet-geconcedeerd graf, 10 jaar, grafnummer………………………………………………………. 
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keuze: 
�  aanvraag ontgraving van de urne voor een retroactieve thuisbewaring naar nieuwe 
bestemming… ADRES 
INVULLEN………………………………………………………………………………… 
�   De ontgraving wordt gevraagd om de hiernavolgende reden(en)……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
De retroactieve thuisbewaring van een asurne  uit het columbarium of uit een perceel van het 
urnenveld dient schriftelijk aangevraagd te worden. 
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring  wordt ingediend door de overlevende echtgeno(o)t(e) of 
samenlevende partner en de bloedverwanten eerste graad. 
De termijn van de niet-geconcedeerde bijzetting of begraving wordt vanaf het ogenblik van de 
ontgraving stopgezet. 
Bij geconcedeerde bijzettingen wordt gedurende een termijn van twee jaar het grafteken behouden. 
De wetgeving voorziet dat bij concessies, indien de thuisbewaring ophoudt, de asurne terug kan 
bijgezet worden in dezelfde nis of perceel, gedurende de bewaringstermijn van twee jaar 
Wanneer de thuisbewaring na de wettelijke bewaringstermijn van twee jaar niet wordt verdergezet, 
wordt de concessietermijn opgeheven en wordt het grafteken ambtshalve verwijderd. 
Wanneer de thuisbewaring ophoudt kan de bewaarder de asurne terugbrengen naar de begraafplaats 
om:  

− de as te verstrooien 
− of bij te zetten in de nog bestaande concessie binnen de bewaringstermijn van twee jaar  
− of bij te zetten in een nieuwe concessie. 

 
Berekening van de kosten - betaling 
Reglementering, geldende tarieven en retributies op de begraafplaatsen zijn te raadplegen op 
www.Brasschaat.be via het digitaal loket – begraafplaatsen. 
U ontvangt een factuur. Het verschuldigde bedrag dient onmiddellijk betaald te worden. 
Betalingen kunnen uitgevoerd worden op volgend rekeningnummer en gegevens: 
 
Gemeentebestuur Brasschaat/Bredabaan 182/2930 Brasschaat 
IBAN BE06 0910 0007 6922 BIC GKCCBEBB 
Betalingsvermelding: Referte/Naam van de overledene 
 
Retributie ontgraving (250 euro) 
 

…………………………………euro 

  
totaal te betalen …………………………………euro 

 
 
handtekening van de aanvrager 
(door te onderteken gaat de aanvrager akkoord met de 
voorwaarden) 

 
voor kennisneming, medewerker 
begraafplaats 

……………………………………………………..         ………………………………………………………… 
 
handtekening(en) bloedverwanten 
 
naam en voornaam ………………………………………………. 
 
 
naam en voornaam ……………………………………………….     
Hoe verder met dit formulier? 
Bezorg dit formulier aan de dienst begraafplaatsen: 
Verhoevenlei 11 
2930 Brasschaat 
Tel. 03 650 02 225 – Tel.03 650 02 60    
e-mail: begraafplaatsen@brasschaat.be 
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