
 

Bijlage: Gemeentelijke begraafplaats. Gecoördineerde belastingregels voor begrafenisconcessies, opgravingen, gebruik van het 
mortuarium, gedenkplaten en het verstrooien van as van de crematie van menselijke lijken. Vernieuwing en wijziging van oude 
bepalingen. Herschikking in één verordening. Oefeningen 2021 tot en met 2025. 

 
 

A. DE VERGUNNINGEN 

A. A.1. BELASTING OP DE INDIVIDUELE VERGUNNINGEN 
 

TOEKENNEN VAN INDIVIDUELE VERGUNNINGEN  Prijzen voor de inwoners van Sint-Gillis  

Grondvergunning in volle grond voor 15 jaar 
Vergunning 2m² 

Asurn 1 m²  

755 € 

375 € 

Grondvergunning in volle grond voor 50 jaar 

Vergunning 2m²  

Asurn 1m²  

2155 €  

1075 €  

 

Vergunning voor 50 jaar van een cel in de dodengalerij in open lucht  

2de en 3de rij  

Per sluitingplaat  

3985 €  

270 € 

Vergunning in het columbarium (per vak) 
Vergunning van 15 jaar  

Vergunning van 50 jaar  

645 € 

1830 € 



Per Identificatieplaat  270 € 

 
 
 Afgezien van de enkele prijzen voor de sluiting en identificatieplaten, is het tarief van toepassing voor “niet-inwoners van de gemeente” aan 

het tarief van toepassing voor inwoners van de gemeente vermenigvuldigd door vier gelijkgesteld.  

 

Hernieuwing van een collectieve grondvergunning, met begraving  Prijzen voor de inwoners van Sint-Gillis  

Grondvergunning in volle grond voor 15 jaar  

Vergunning 2m²  

Asurn 1m²  

Vergunning 2m² met overeenkomst om de resten te verplaatsen naar een 
ander gazon op het moment van vernieuwing  
 

4850 € 

375 € 

375 € 

Grondvergunning in volle grond voor 50 jaar  

Vergunning 2m² 

Asurn 1m²  

Vergunning 2m² met overeenkomst om de resten te verplaatsen naar een 
ander gazon op het moment van vernieuwing  

6460 € 

1075 € 

1075 € 

Vergunning voor 50 jaar van een cel in de dodengalerij in open lucht  

 10 jaar 50 jaar 

1ste, 4de, 5de en 6de rij  

2de en 3de rij   

605 €  

810 € 

3015 € 

3985 € 



Vergunning in het columbarium (per vak) 

Vergunning van 15 jaar 

Vergunning van 50 jaar  

645 € 

1830 € 

 

De prijzen voor niet-Sint-Gillis worden vermenigvuldigd met 4. 
 

A.2. COLLECTIEVE VERGUNNINGEN 

 

TOEKENNING VAN COLLECTIEVE VERGUNNINGEN Prijzen voor de inwoners van Sint-Gillis 

Grondvergunning in volle grond voor 50 jaar  

Voor 2 lichamen 2,5 m²    

Voor 3 lichamen 2,5 m²  

3015 €  

3770 €  

Vergunning van 50 jaar van een geprefabriceerde grafkelder  

Grafkelder van 2 tot 3 plaatsen 3,75 m²       

Grafkelder van 4 tot 5 plaatsen 3,75 m²      

Ommuring van dozen 

3770 € 

5170 € 

325 € 

Vergunning van 50 jaar van een geprefabriceerde grafkelder 

Grafkelder 3 plaatsen 

Ommuring van dozen  

6355 €  

325 € 

 

De prijzen voor niet-Sint-Gillis worden vermenigvuldigd met 4, behalve de enkele prijs per hutmuur.  



 
Hernieuwing van een collectieve grondvergunning, met begraving    

Grondvergunning in volle grond voor 50 jaar  

 10 jaar 50 jaar 

Voor 2 lichamen 2,5 m²      

Voor 3 lichamen 2,5 m² 

605 € 

755 € 

3015 € 

3770 € 

Vergunning van 50 jaar bestemd voor het bouwen van een grafkelder 
Grafkelder van 2 à 3 plaatsen 3,75 m²     
  

Grafkelder van 4 tot 5 plaatsen 3,75 m²    

755 € 

1040 € 

3770 € 

5170 € 

Vergunning van 50 jaar bestemd voor het bouwen van een grafkelder  

Grafkelder 2 plaatsen     

Grafkelder 3 plaatsen 

1040 € 

1270 € 

5170 € 

6355 € 

 

De prijzen voor niet-Sint-Gillis worden vermenigvuldigd met 4.  
 

A.3 BEGRAVING VAN BIJKOMENDE ASURNEN IN EEN VERGUNNING 

 Prijzen voor de inwoners van Sint-Gillis  

In een vergunning van 15 jaar  

In een vergunning van 50 jaar 

Voor het toemetselen per vak 

215 € 

700 € 

325 € 

 



De prijzen voor niet-Sint-Gillis worden vermenigvuldigd met 4.  
 

 
B. Opgravingen 

 
 Opgraving aangevraagd vóór het einde van de vergunning 
 

160 € + opgravingskosten uitgevoerd door een erkend bedrijf 
 

Opgraving gekoppeld aan het einde van de vergunning of aan het 
beheer van begraafplaatsen 
 

gratis 

 
    C. GEBRUIK VAN DE MORTUARIUM VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BEGRAAFPLAATS* 
 
Huur van mortuarium voor autopsie  215 € 
Huur van een frigo voor een lichaam 55 € 

* : alleen erkende begrafenisondernemers of openbare dienst 
 

 

D.              D. TOEZICHT OP HET BIEREN EN HET LEGGEN VAN LIJFZEGELS OP DE COFFINS 
 
 

Leggen van zegels na controle van de biervulling 
 

100 €   

 

E. HERINNERINGSPLATEN  

Herinneringsplaten (installatie of vernieuwing) per termijn van 5 
jaar  

 

70 €   

 

 
 



F. VERSPREIDING VAN AS 

HERINNERINGSPLATEN 
 

Prijzen voor de inwoners van 
Sint-Gillis en art.4 van reglement 

Prijzen voor de niet_inwoners 
van Sint-Gillis en andere 

gevallen  
Asverspreiding  
 

Gratis  125  

 

G. AANBETALINGEN (terugbetaalbaar) 
 

Garantie van uitvoering van de plaatsing van een grafmonument 
 

 750 € 

Garantie van de uitvoering van de gravure van de afsluitende 
rouwplaat  
 

500 € 

 
 


