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Geldende tarieven en retributies op de begraafplaatsen Brasschaat 
vanaf 1 januari 2014 tot en met 2019. 

 
Concessies worden op het ogenblik van het eerste overlijden, onmiddellijk, in verhouding tot 
het toegelaten aantal, nominatief toegekend.  Er worden geen concessies op voorhand 
verkocht. 
De termijn van de vergunning bedraagt 25 jaar met beperking tot de duur van het bestaan 
van de begraafplaats en is hernieuwbaar. 
 
Door het aanvragen van een vergunning verbindt de aanvrager zichzelf, eveneens als zijn 
rechthebbenden, zich te schikken naar de bepalingen van het reglement  en naar de 
wijzigingen die later aangebracht worden. 
 
 
grondconcessies voor gewone begravingen: 

 voor inwoners van Brasschaat :     330,00 euro 
 voor niet-inwoners van Brasschaat                      1.320,00 euro 

 
grondconcessies met kelder indien de mogelijkheid bestaat: 

 voor inwoners van Brasschaat :    660,00 euro 
 voor niet-inwoners van Brasschaat                      2.640,00 euro 

 
kindergraven: 

 voor inwoners van Brasschaat        90,00 euro 
 voor niet-inwoners van Brasschaat    330,00 euro 

 
concessie voor begraving van urnen in het columbarium: 

 voor inwoners van Brasschaat    350,00 euro 
 voor niet-inwoners      690,00 euro 
 tarieven afdekplaten messing of steen naargelang begraafplaats 

zie verder 
 
concessie voor begraving van urnen in het urnenveld 

 voor inwoners van Brasschaat    350,00 euro 
 voor niet-inwoners van Brasschaat              810,00 euro 
  gebeitelde afdekplaten       175,00 euro 

 
concessies voor begraving van urnen – ondergrondse nis in graf  
omvat concessie, nis, aanplanting en onderhoud: 
  

 voor inwoners van Brasschaat    660,00 euro 
 voor niet-inwoners van Brasschaat                      1.760,00 euro 
 gebeitelde afdekplaat      175,00 euro 

 
Belasting op ontgravingen begraafplaatsen Brasschaat  250,00 euro 
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Inkombelasting te betalen door niet inwoners : 
 
-  begraving in de GEWONE LIJN 
-  begraving in een CONCESSIEGRAF 
-  plaatsing in het COLUMBARIUM 
-  plaatsing in het URNENVELD  
-  plaatsing in een URNENGRAF 
-  voor een asverstrooiing 
 

 kinderen beneden de 10 jaar      125,00 euro 
 kinderen boven de 10 jaar en volwassenen    250,00 euro 

    
 
Herdenkingszuilen:            70,00 euro 
 
De mogelijkheid bestaat om op de herdenkingszuilen aan de strooiweiden, gedurende een 
maximum termijn van drie jaar vanaf de asverstrooiing, een plaatje met de naam van de 
overledene te laten aanbrengen door de zorgen van de gemeente, ter herinnering aan de 
personen wiens as daar uitgestrooid werd. 
Enkel de naam van de overledene, het geboortejaar en het jaar van overlijden worden 
vermeld, met uitsluiting van elke andere vermelding. 
 
 
Afdekplaten: 
 
Vervaardiging van messingplaatje op columbaria Kaart/Rustoord: 

 voor de vervaardiging van plaatje       50,00 euro 
 
Vervaardiging gebeitelde afdekplaten op columbarium Centrum en Mariaburg, 
urnenvelden en urnengraven op alle begraafplaatsen: 
Gewone lijn één naam op de afdekplaat in het midden:    175,00 euro 
 
Voor een concessie kan gekozen worden uit:  
 

 de twee namen van de concessiehouders 
invullen en enkel het jaartal van de 2e persoon openlaten:  175,00 euro  
bijgraveren van dit jaartal wordt zonder kosten aangebracht 

 
 de naam van de overledene bovenaan de plaat,  

plaats openlaten voor 2e persoon:       175,00 euro                
voor het bijgraveren van de 2e persoon zal op  
dat moment de geldende retributie betaald worden 

 
 Voor een hernieuwing van bestaande plaat en inbeitelen  

nieuwe tekst         250,00 euro 
 
Betalingen: 
 
Betalingen kunnen uitgevoerd worden op volgend rekeningnummer en gegevens: 
IBAN BE06 0910 0007 6922 BIC GKCCBEBB 
Betalingsvermelding: Naam van de overledene  
Gemeentebestuur Brasschaat/Bredabaan 182/2930 Brasschaat /tel.+32 3 650 02 60/fax +32 
03 652 08 72 
 


