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Wat is het?
Het beheer van begraafplaatsen is niet alleen een gevoelige maar ook een complexe 
materie. Eén dossier kan namelijk tientallen jaren meegaan. Het kan in die periode 
door verschillende mensen worden behandeld en zelfs onderhevig zijn aan een 
wijzigende reglementering. Ter ondersteuning van dit administratieve proces en 
van de verantwoordelijke medewerkers ontwikkelde Remmicom de toepassing 
Begraafplaatsen.net.

Binnen deze toepassing beheert u een structuur van begraafplaatsen in blokken of 
velden, rijen en nummers, op maat van de specifieke begraafplaats. Daarnaast beheert 
u de verschillende types van concessies, met duur en prijs van de overeenkomst en 
houdt u diverse gegevens bij: het type concessie en de begraafwijze, de gegevens van 
de overledene(n), de koppeling met de locatie op de begraafplaats en het beheer van 
de vrije plaatsen ...

Ook de verlengingen van concessies, ontgravingen of ontruimingen kunt u met de 
toepassing Begraafplaatsen.net eenvoudig bijhouden. 

Handige agenda
De toepassing berekent de vervaldag van de verschillende concessies en via een 
handige agenda houdt u een overzicht van de noodzakelijke acties. Via de module 
Lijsten en Documenten genereert u de nodige documenten voor aanplakking met de 
gegevens van het graf, overzichten van vervallen graven, een lijst van monumenten ...

Koppelingen
Remmicom voorziet in een koppeling met verschillende GIS-systemen, waardoor het 
mogelijk wordt om de begraafplaatsen ook visueel op een kaart weer te geven en te 
beheren.

Voor besturen die ook werken met de toepassing Burgerlijke Stand.net, is er een 
koppeling tussen beide systemen. Zo staan overlijdens die worden geregistreerd 
binnen Burgerlijke Stand.net, klaar om op te nemen binnen een dossier in 
Begraafplaatsen.net.

Ook de begrafenisondernemer, concessiehouder, aanverwanten, steenkapper en 
andere betrokken partijen kunnen in de dossiers worden opgenomen via handige 
koppelingen met het Lokaal Bevolkingsbestand, het Rijksregister en de Verrijkte 
KruispuntBank voor Ondernemingen (VKBO).

Ten slotte is er ook een koppeling met Meeting.net mogelijk om de 
concessieaanvragen op de agenda van het schepencollege te plaatsen en de beslissing 
automatisch te verwerken.
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Interesse in Begraafplaatsen.net? 
Contacteer Peter Dewever:  

peter.dewever@remmicom.be  
of 0497 52 43 15


