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Zitting van 15.12.22

#Onderwerp : Tariefreglement voor grafconcessies. #

Openbare zitting

De Raad,
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet, dat de gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te
hebben;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 november 2018 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op titel 4 van het reglement betreffende de teraardebestellingen, crematies en opgravingen, het
lijkenvervoer, de politie van de begraafplaatsen, de grafconcessies en het lijkenhuis, beraadslaagd door de
gemeenteraad van 9 september 2021;
Gelet op het tariefreglement voor grafconcessies, beraadslaagd door de gemeenteraad van 27 november
2014;
Overwegende dat het tariefreglement als volgt aangepast moet worden, met ingang van 1 januari 2023:

REGLEMENT
Artikel 1. Vanaf 1 januari 2023 worden de volgende tarieven vastgesteld voor de grafconcessies :
 

Omschrijving Looptijd Oppervlakte
Perceel

Tarief 1
(Ukkelaar)

Tarief 2
(niet-
Ukkelaar)

Grafsteen

 

Gewone putten: 5 jaar 2 m² / 1 m²
gratis als de overledene een
Ukkelaar is of indien
overleden te Ukkel

niet verplicht

Deze concessies kunnen niet gereserveerd worden, zij kunnen omgevormd worden in concessies voor
20 jaar (teraardebestelling na 01/01/2015) - In deze concessies kunnen volwassenen (2 m²) of
kinderen/urnen (1 m²) begraven worden
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Concessies (volle aarde): 20 jaar 2 m² max. 3 lichamen/9 urnen verplicht
1 lichaam: € 1.300 € 2.600  
2 lichamen: € 2.600 € 5.200  
3 lichamen: € 3.900 € 7.800  
Bijkomende teraardebestelling, per lichaam: € 1.300 € 2.600  
Bijkomende teraardebestelling, per urne: € 650 € 1.300  
Verlenging, per veelvoud van 20 jaar: € 1.300 € 2.600  
 
Kinderen jonger dan 7 jaar  1 m² €  650 € 1.300 verplicht
Asurnen  1 m² €  650 € 1.300 verplicht
Bijkomende teraardebestelling: €  650 € 1.300  
Verlenging, per veelvoud van 20 jaar: € 650 € 1.300  
 
Per voor een gewone doodkist voorziene plaats worden ten hoogste 3 asurnen toegelaten
Desgevallend kan de plaats voor een urne ingenomen worden door de doodkist van een doodgeboren
kind.
Deze concessies kunnen verlengd worden zonder verplaatsing van de overledenen
 
Cel Columbarium: 5 jaar  gratis  
 20 jaar  € 1.040 € 2.080  
Identificatieplaat en graveren, in beide gevallen: € 150  
Verlenging, per veelvoud van 20 jaar: € 1.040 € 2.080  
 
Betalende plaatsen kunnen gereserveerd worden
Dit type van concessie kan toegewezen worden voor 1 of 2 urnen, zonder supplement
De identificatieplaat en het graveren worden opnieuw gefactureerd als er een urne toegevoegd wordt
Deze concessies kunnen verlengd worden zonder verplaatsing van de overledenen
 
Cel Grafgalerij: 50 jaar     
Per cel: € 3.2120 € 6.240  
Identificatieplaat en graveren: €  250  
Verlenging, per veelvoud van 50 jaar: € 3.120 € 6.240  
 
De plaatsen kunnen gereserveerd worden
Per voor een doodkist voorziene cel worden ten hoogste 3 asurnen toegelaten
De identificatieplaat en het graveren worden opnieuw gefactureerd telkens als er een urne
toegevoegd wordt
Een zinken doodkist is verplicht
Deze concessies kunnen verlengd worden zonder verplaatsing van de overledenen
 
 

Omschrijving Looptijd Oppervlakte
Perceel

Tarief 1
(Ukkelaar)

Tarief 2
(niet-
Ukkelaar)

Grafsteen

 
Privégrafkelders: 50 jaar    verplicht
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1 verticale rij, 3 vakken: 3,75 m² € 4.160 € 8.320  

1 verticale rij, 4 vakken: 3,75 m² € 4.680 € 9.360  
1 verticale rij, 5 vakken: 3,75 m² € 5.200 € 10.400  
2 verticale rijen, 3 vakken: 6,45 m² € 6.760 € 13.520  
2 verticale rijen, 4 vakken: 6,45 m² € 7.280 € 14.560  
2 verticale rijen, 5 vakken: 6,45 m² € 7.800 € 15.600  
openen/sluiten door gemeente, per teraardebestelling: €  416  
Verlenging, per veelvoud van 50 jaar: idem Tarief 1 idem Tarief 2  
 
Deze grafkelders worden gebouwd door een privéfirma op vraag van de concessiehouders
De plaatsen kunnen gereserveerd worden
Een zinken doodkist is verplicht - Deze concessies kunnen verlengd worden
 
Geprefabriceerde
grafkelders: 50 jaar    verplicht

2 vakken    
concessierecht: € 3.900 € 7.800  
huur van de grafkelder: € 4.680 € 9.360  
3 vakken    
concessierecht: € 4.160 € 8.320  
huur van de grafkelder: € 5.720 € 11.440  
Per extra vak: € 2.600 € 5.200  
Verlenging, per veelvoud van 50 jaar:    
2 vakken € 8.580 € 17.160  
3 vakken: € 9.880 € 19.760  
Per extra vak: € 2.600 € 5.200  
openen / sluiten, per vak (te betalen op het moment
van de aankoop): €  416  

 
Deze kelders worden gebouwd door een privéfirma en overgenomen door het bestuur of gebouwd
door het bestuur
De plaatsen kunnen gereserveerd worden
Een zinken doodkist is verplicht – Deze concessies kunnen verlengd worden
 
 
Opgraving van een urne      
Per asurne € 200  
 
Concessies 20 jaar (volle aarde en columbaria)  :

Tarief 1 : als de te begraven persoon ooit zijn hoofdverblijfplaats in Ukkel had.
Tarief 2 : als de te begraven persoon nooit zijn hoofdverblijfplaats in Ukkel had.

Familiegrafkelders (privé en geprefabriceerd) en grafgalerij :

Tarief 1 : als de concessiehouder ooit zijn hoofdverblijfplaats in Ukkel had.
Tarief 2 : als de concessiehouder nooit zijn hoofdverblijfplaats in Ukkel had.

• 
• 

• 
• 
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De concessiehouder moet zijn plaats in de grafkelder voorzien en mag die in geen geval overlaten.

Internationale ambtenaren die vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters worden niet
beschouwd als personen vreemd aan de gemeente indien zij daadwerkelijk in de gemeente Ukkel
verblijven en zij deze verblijfplaats kunnen aantonen.

Vaste supplementen worden tevens geïnd voor de uitbreiding van het bijzettingsrecht in de
concessies die toegekend waren voor de toepassing van het nieuwe tarief.

Bijzetting van foetussen is gratis.
Elke bijzetting in een concessie moet gebeuren binnen de minimumtermijn van 5 jaar, zoniet moet

de verlenging van deze concessie betaald worden op het moment van de bijzetting.

Artikel 2. Aan de bovenstaande tarieven moet het volgende toegevoegd worden :
              Akte-/postzegelkosten (aangepast aan het posttarief):                     € 11,59
              Dossierkosten:                                                                                   € 26
              Reglement:                                                                                        € 11
              Plaatsing van monument:                                                                   € 11
Artikel 3. Het onderhavige reglement trekt op 1 januari 2023 het tariefreglement voor grafconcessies,
beraadslaagd door de gemeenteraad van 27 november 2014, in en vervangt het.

35 stemmers : 35 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Laurence Vainsel  

De Voorzitter, 
(g) Yannick Franchimont

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

De gemeentesecretaris,

Laurence Vainsel  

Het College,

Boris Dilliès

 

• 

• 

• 

• 
• 
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