
TARIEFREGLEMENT OP DE GRAFCONCESSIES EN DE ASBESCHIKKING 

 
 
De begrafenissen en het beheer van begraafplaatsen worden geregeld door: 

 
- De gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 (artikel 170); 
- De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikel 

117);  
- Het Burgerlijk Wetboek (Boek I, Titel II, Hoofdstuk 2I, Afdeling 7, artikel 55 tot 60); 
- De ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 november 2018 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging; 
- Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018 tot vaststelling 

van de voorwaarden waaraan doodskisten, lijkwaden en andere lijkomhulsels moeten 
voldoen; 

- Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 tot vaststelling van 
de modaliteiten betreffende de laatste wilsbeschikking. 

 

Hoofdstuk 1 – TIJDELIJKE CONCESSIES VOOR 15 OF 30 JAAR IN VOLLE 
GROND 
 
Artikel 1.- 
 
Tijdelijke concessies in volle grond kunnen voor een duur van 15 of 30 jaar worden verleend door 
het College van Burgemeester en Wethouders. 
Ze kunnen niet op voorhand worden toegekend. 

 
A. Concessies van 15 jaar in volle grond 

 
Artikel 2.- 
 
§1. De concessies in volle grond voor een duur van 15 jaar zijn individueel. 
 
§2. De prijs van een concessie in volle grond voor een duur van 15 jaar is vastgesteld op 900 €. 
 
 

B. Concessies van 30 jaar in volle grond 
 
Artikel 3.- 
 
§1. De concessies in volle grond voor een duur van 30 jaar zijn individueel of voor twee lijken; 
 
§2. De prijs van een concessie in volle grond voor een duur van 30 jaar is vastgesteld op:  

- 1.500 € voor een individuele concessie; 
- 2.400 € voor een concessie voor twee lijken;  

 
 

Hoofdstuk 2 - CONCESSIES VAN 50 JAAR IN VOLLE GROND 
 
Artikel 4.- 
 
§1. De concessies voor een duur van 50 jaar in volle grond zijn individueel of voor twee lijken; 
 
§2. De prijs van een concessie in volle grond voor een duur van 50 jaar is vastgesteld op:  

- 2.100 € voor een individuele concessie; 



- 3.000 € voor een concessie voor twee lijken;  
 
 

Hoofdstuk 3 – CONCESSIES VAN 50 JAAR IN GRAFKELDER 
 
Artikel 5.- 
 
§1. De concessies voor een duur van 50 jaar in grafkelder zijn bestemd voor twee lijken; 
 
§2. De prijs van een concessie voor een duur van 50 jaar in grafkelder is vastgesteld op 4.200 €; 
 
§3. In geval van beschikbaarheid van een oude grafkelder die bestemd is voor 3 lijken, kan een 
concessie voor een duur van 50 jaar voor 3 lijken worden verleend. De prijs van een dergelijke 
concessie is vastgesteld op 5. 500 €. 
 
§4. Een bijbetaling van 900 € zal worden geïnd als: 

- twee asurnen de plaats van een niet verast lijk innemen; 
- of als een asurn toegevoegd wordt aan twee niet veraste lijken in een grafkelder voor twee 

lijken bestemd; 
- of als een asurn toegevoegd wordt aan drie niet veraste lijken in een grafkelder voor drie 

lijken bestemd; 
 
§5. De prijs van bestaande grafkelders die legaal en kosteloos door de Gemeente zijn overgenomen 
en waarvan het in goede staat metselwerk nog 50 jaar verkeert, wordt vastgesteld op de prijs van 
een nieuw grafkelder. 
 

 

Hoofdstuk 4 – CONCESSIES VOOR 50 JAAR IN DE GRAFGALERIJ 
 
Artikel 6.- 
 
§1. In geval van beschikbaarheid van een nis in de grafgalerij zal een concessie voor een niet veraste 
lijk en voor een duur van 50 jaar kunnen worden verleend. 
 
§2. De prijs van zulke concessie is vastgesteld op 3.000 €. 
 
 

Hoofdstuk 5 - ASBESCHIKKING 
 

A. Uitstrooiing van de assen 
 
Artikel 7.- 
 
§1. Op de begraafplaats wordt een perceel gereserveerd voor de uitstrooiing van de assen. 
 
§2. Het uitstrooien van de assen is gratis voor mensen:  

- die in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van Sint-Jans-Molenbeek ingeschreven zijn; 
- of die op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek overleden zijn. 

De prijs van het uitstrooien van de assen in andere gevallen is vastgesteld op 150 €. 
  



B. Plaatsen van een asurn in een columbarium of in een urnenveld 
 
Artikel 8.- 
 
§1. Tijdelijke concessies in het columbarium of in het urnenveld kunnen voor één of twee urnen en 
voor een duur van 15 of 30 jaar door het college van burgemeester en schepenen verleend worden; 
Ze kunnen niet op voorhand worden toegekend. 
 
§2. Concessies van 50 jaar, voor één of twee urnen, in het columbarium of in het urnenveld, kunnen 
ook worden verleend. 
 
§3. De prijs van een concessie in het columbarium of in het urnenveld is vastgesteld op:  

-    750 € voor een individuele concessie voor 15 jaar; 
- 1.000 € voor een concessie voor twee urnen voor 15 jaar; 
- 1.100 € voor een individuele concessie voor 30 jaar; 
- 1.800 € voor een concessie voor twee urnen voor 30 jaar; 
- 1.600 € voor een individuele concessie voor 50 jaar; 
- 2.350 € voor een concessie voor twee urnen voor 50 jaar; 

 
 

C. Identiteitsplaatjes en bloemvaasjes 
 
Artikel 9.- 
 
De prijs van de identiteitsplaatjes voorzien in de artikelen 70, 73 en 79 van het Algemeen 
Gemeentelijk Reglement inzake Begrafenissen en de Begraafplaats wordt vastgesteld op 20,00€ / 
stuk, gravure inbegrepen. 
 
Artikel 10.- 
 
De prijs van het bloemvaasje dat overeenkomstig artikel 72 van het Algemeen Gemeentelijk 
Reglement inzake Begrafenissen en de Begraafplaats op de cel geplaatst kan worden wordt 
vastgesteld op 80,00 €. 
 
 

Hoofdstuk 6 – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 11.- 
 
De hierboven vermelde oppervlakten en prijzen, zowel voor de tijdelijke grafconcessies als voor 
deze in volle grond voor 50 jaar, worden met de helft verminderd voor teraardebestellingen van 
stoffelijke overschotten van kinderen minder dan 7 jaar oud. 
 
 
Artikel 12.- 
 
In het geval van een aanvraag voor de verlenging van de concessie kan de prijs van een tijdelijke 
concessie van 15 jaar waarvan een derde van de termijn niet verstreken afgetrokken worden van de 
prijs van een nieuwe grafconcessie voor 30 of 50 jaar . 
  



Artikel 13.- 
 
§1. De prijzen van onderhavig tarief worden met 300 % vermeerderd: 

- wanneer de persoon te begraven in een individuele tijdelijke concessie zijn 
hoofdverblijfplaats in de gemeente niet heeft op het ogenblijk van het overlijden; 

- wanneer de eerste persoon te begraven in een gezamenlijke tijdelijke concessie zijn 
hoofdverblijfplaats in de gemeente niet heeft op het ogenblijk van het overlijden; 

- wanneer de persoon te begraven in een individuele concessie voor 50 jaar in volle grond of 
in het columbarium zijn hoofdverblijfplaats in de gemeente niet heeft op het ogenblijk van de 
aanvraag voor de concessie; 

- wanneer de eerste persoon te begraven in een gezamenlijke concessie voor 50 jaar in volle 
grond of un het columbarium zijn hoofdverblijfplaats in de gemeente niet heeft op het 
ogenblijk van de aanvraag voor de concessie; 

- wanneer de koper van een gezamenlijke concessie voor 50 jaar met grafkelder zijn 
hoofdverblijf in de gemeente niet heeft op het ogenblijk van de aanvraag voor de concessie; 

- wanneer de koper van een individuele concessie voor 50 jaar in de grafgalerij zijn 
hoofdverblijf in de gemeente niet heeft op het ogenblijk van de aanvraag voor de concessie. 

 
§2. De toeslag aangerekend aan niet-inwoners van de gemeente blijft van toepassing voor de 
verlenging van een concessie. 
 
§3. De hierboven vermelde vermeerdering is toepasselijk op het supplement voorzien in artikel 5 
van deze reglement, voor de begrafenis van een aanvullende lijk, indien de te begraven persoon op 
het ogenblik van de betaling de hoedanigheid van inwoner van de gemeente verloren heeft. 
 
§4. Voor de toepassing van dit artikel kan het bewijs van hoofdverblijfplaats in de gemeente slechts 
gestaafd worden met een inschrijvingsbewijs in de bevolkings- of vreemdelingen registers. 
Deze bepaling is nochtans niet van toepassing op: 

- de ambtenaren van de Europees Gemeenschap, vrijgesteld van inschrijving in de 
gemeentelijke registers en die werkelijk in de gemeente verblijven; 

- de personen geplaatst door een OCMW of de ongeneeslijke mensen van de derde leeftijd, 
gehuisvest te Sint-Jans-Molenbeek vóór hun schrapping naar een verzorgings- of andere 
instelling. In dit laatste geval is de teraardbestelling op de begraafplaats van Sint-Jans-
Molenbeek toegelaten tegen aankoop van een concessie van 15 jaar minimum (prijs van 
inwoners). 

 
 

Hoofdstuk 7: SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 14.- 
 
Belastingen worden contant geïnd. Ze worden geldig betaald door elektronische betaling, betaling 
in geld of betaling op de zichtrekening van het gemeentebestuur van Sint-Jan-Molenbeek, tegen 
levering van een ontvangstbewijs. 
 
Artikel 15.- 
 
Bij deze reglement worden alle voorgaande reglementen ingetrokken. 
 
Artikel 16.- 
 
§1. Dit reglement wordt overgemaakt aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan de 
Griffie van de Politierechtbank, overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 
 



§2. Het wordt bekendgemaakt door aanplakking en op de website van de gemeente geplaatst 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
Artikel 17.- 
 
Dit reglement treedt in werking 5 dagen na de bekendmaking ervan. 
 
 

BESLOTEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN DATUM VAN 16 MAART 2022 
EN UITVOERBAAR GEWORDEN 

 


