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Verantwoordelijke redacteur : 
Claire Vandevivere, Burgemeester

Gemeentebestuur van Jette
Wemmelsesteenweg, 100

1090 Jette



Mevrouw, Meneer,

Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen 
wij u te informeren en te begeleiden.

Er moeten heel wat administratieve regelingen worden getroffen en de 
begrafenis moet worden geregeld.
Deze brochure wil een praktisch en objectief antwoord geven op de 
meeste vragen die u zich kunt stellen.

Welke ook uw situatie is, welke vragen u ook heeft, de dienst burgerli-
jke stand staat discreet tot uw dienst om u te helpen en raad te geven. 

Hoogachtend,

Mounir Laarissi,
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Laatste wilsbeschikking
Eenieder kan tijdens zijn leven en uit vrije wil zijn laatste wilsbeschikking kenbaar maken 
wat betreft de keuze van de wijze van lijkbezorging of van het al dan niet-confessionele 
ceremonieel. Deze verklaring kan op elke leeftijd worden afgelegd, herroepen of gewijzigd. 
Het is mogelijk om een uitvaartcontract toe te voegen. De aanvraag moet schriftelijk worden 
ingediend bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u woont, met 
behulp van het formulier dat u door de dienst Demografie ter beschikking wordt gesteld. Uw 
familie zal verplicht zijn uw laatste wilsbeschikking te respecteren. 

Het laatste afscheid
Een ruimte voor de naasten op het kerkhof is voorzien om waardig afscheid te nemen van 
de overledene. De gebruiksvoorwaarden en bijkomende informatie kan worden verkregen 
bij de dienst Burgerlijke Stand.

Nuttige adressen
Het gemeentebestuur van Jette 
Dienst Burgerlijke Stand - Benedenverdieping
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Telefoon: 02.423.13.25 - e-mail : etatcivil@jette.brussels

Openingsuren en -dagen (Afspraak online te maken via www.irisbox.be)
 Van januari tot en met december met uitzondering van juli en augustus
 Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8u30 – 13u00 (laatste ticket om 12u30)
 Donderdag: 13u00 – 19u00 (laatste ticket om 18u30)
 In juli en augustus : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u00 
(laatste ticket om 12u30)

Kerkhof van Jette 
Secrétinlaan 2
(op het kruispunt met de Smet de Naeyerlaan
en de Secrétinlaan) 1090 Jette

Openingsuren
Van 08u00 tot en met 16u45

Telefoon: 02.425.97.10



      

Begrafenissen

Een overledene kan op verschillende manieren worden begraven.
Hetzij in volle grond of hetzij in een grafkelder. 

Bij een crematie:

• Kan de urne in een columbarium of in een bestaande concessie geplaatst wor-
den. 

• U kan ook vragen om de assen te verstrooien op een daartoe voorzien grasperk.
• U kan de urne ook bijhouden op een andere plaats.
Uw laatste wilsbeschikking wat betreft uw begrafenis kan u regelen op het ge-
meentebestuur.

Deze vragen zijn hieronder samengevat:

Soorten Concessies en tarieven 
Hieronder een overzicht van de tarieven voor concessies op het kerkhof van Jette 
geldig tot 31 december 2021 en voor het jaar 2022

1. Concessies van 5 jaar (individuele concessie)   2022 - 2023

VOLLE GROND       gratis(1)

COLUMBARIUM       gratis(1)

2. Concessies van 15 jaar (individuele concessie)

VOLLE GROND
 Volwassen:      968 - 987 €(2)*

 Kind: 18 jaar      484 - 494 €(2)

COLUMBARIUM      
 Volwassen:      788 - 804 €(2)*

 Kind: 18 jaar      395 - 403 €(2)

3. Tijdelijke concessies – duur : 50 jaar

VOLLE GROND
1 lichaam (jettenaar):      3.398 - 3.466 €(2)

2 lichaam (jettenaar):      3.895 - 3.973 €(2)

3 lichaam (jettenaar):      4.407 - 4.495 €(2)

2 lichaam (1 jettenaar, 1 niet-jettenaar):    8.139 - 8.302 €
3 lichaam (2 jettenaar, 1 niet-jettenaar):    11.019 - 11.239 €

GRAFKELDER (niet bijgeleeverd)
2 lichaam (jettenaar):      6.761 - 6.896 €(2)

3 lichaam (jettenaar):      7.271 - 7.417 €(2)

4 lichaam (jettenaar):      7.785 - 7.941 €(2)

2 lichaam (1 jettenaar, 1 niet-jettenaar):    16.936 - 17.275 €
3 lichaam (2 jettenaar, 1 niet-jettenaar):    18.215 - 18.579 €
4 lichaam (3 jettenaar, 1 niet-jettenaar ou (2 jettenaar, 2 niet-jettenaar):  19.478 - 19.868 €

COLUMBARIUM
1 urnes (jettenaar):      2.499 - 2.549 €(2)

2 urnes (jettenaar):      3.012 - 3.072 €(2)

3 urnes (jettenaar):      3.631 - 3.704 €(2)

4 urnes (jettenaar):      4.039 - 4.120 €(2)

2 urnes (1 jettenaar, 1 niet-jettenaar):     7.627 - 7.779 €
3 urnes (2 jettenaar, 1 niet-jettenaar):      8.668 - 8.841 €
4 urnes (3 jettenaar, 1 niet-jettenaar ou (2 jettenaar, 2 niet-jettenaar):   9.785 - 9.981 €

* Opening : volle grond en grafkelder : 228.20 - 232.70 € - columbarium : 87,00 - 88,80 €

4. Sterrenperceel

Om de ouders de mogelijkheid te bieden baby’s die voor de wettelijke levensvat-
baarheidsgrens (180 dagen) levenloos zijn geboren, op een waardige manier te 
rouwen en te begraven, is op de begraafplaats een sterrenweide ingericht.

Hernieuwing van concessies

Elke concessie kan hernieuwd worden. 
De aanvraag hiervoor moet ingediend worden tussen 1 jaar vóór en 6 maanden na 
het einde van de concessie. Het tarief van de hernieuwde concessie is het tarief dat 
op het moment van de aanvraag van toepassing is. Bij een hernieuwing van conces-
sies van 5 en 15 jaar, met uitzondering van de urnes in het columbarium en de 
lichamen begraven in een concessie van 50 jaar,zal het lichaam op een andere plaats 
van het kerkhof begraven worden (de kostenvoor de opgraving bedragen; 692 € voor 
het jaar 2022 en 706 € voor het jaar 2023 Contacteer de dienst Burgerlijke stand voor 
de modaliteiten en de voorwaarden.

1. Hernieuwing van 5-jaarconcessie voor 15 jaar

VOLLE GROND
 Volwassen:      1.285 - 1.311 €(2)

 Kind: 18 jaar     646 - 659 €(2)

COLUMBARIUM      
 Volwassen:      1.058 - 1.079 €(2)

 Kind: 18 jaar     527 - 538 €(2)

2. Hernieuwing van 5-jaarconcessie voor 50 jaar

Toepassing van de tarieven van de concessies voor 50 jaar

3. Hernieuwing van 15-jaarconcessie voor 15 jaar

VOLLE GROND
 Volwassen:      968 - 987 €(2)

 Kind: 18 jaar     484 - 494 €(2)

COLUMBARIUM      
 Volwassen:      788 - 804 €(2)

 Kind: 18 jaar     394 - 402 €(2)



De verschillende stappen bij een 
overlijden

Hoe begint u eraan? 
Welke personen en diensten contacteren? 
Hier zijn de essentiële antwoorden.

Een begrafenisondernemer kiezen

Het is de eerste – en dringende – stap die moet 
worden ondernomen. De begrafenisonderne-
mer verschaft alle nodige hulp bij de adminis-
tratieve stappen. Hij zorgt normaal gezien voor 
de aangifte van het overlijden bij de gemeente. 

Voor de aangifte van het overlijden bij de ge-
meente zijn een aantal documenten noodzake-
lijk; de overlijdensakte opgesteld door de arts, 
het identiteitsbewijs van de overledene en het 
trouwboekje als er een is. De begrafenisonder-
nemer regelt de begrafenis volgens de wensen 
van de overledene en/of de familie.

Een notaris contacteren

In die omstandigheden is de hulp van een no-
taris meer dan welkom. Hij geeft de nodige 
inlichtingen in verband met de nalatenschap. 
De notaris gaat na of er een testament is. Een 
testament bevat ook vaak de wensen van de 
overledene voor zijn eigen begrafenis.

De bank en de 
verzekeringsmaatschappijen contacteren

De bank(en) waar de overledene tegoeden 
heeft, moet(en) zo snel mogelijk op de hoogte 
worden gebracht (een overlijdensuittreksel is 
voldoende). Op het ogenblik van de kennisge-
ving van het overlijden worden in regel alle re-
keningen en safes op naam van de overledene 
en zijn echtgenoot of echtgenote, geblokkeerd. 
Ze zullen zo blijven tot op vertoon van een erf-
rechtverklaring die afgeven wordt door de no-
taris.

De bank beschikt normaal gezien over een aan-
tal oplossingen opdat de overlevende echtge-

noot of echtgenote in die omstandigheden toch 
over enige financiële ruimte zou beschikken.
Ook de verzekeringsmaatschappij(en) moet(en) 
snel van het overlijden op de hoogte worden
gebracht. (pensioensparen, levensverzekering, 
overlijdensverzekering, autoverzekering, BA 
familiale verzekering…)

Contact opnemen met officiële instellingen 
in functie van de persoonlijke toestand van 
de overledene:

• de werkgever van de overledene
• de kas voor werkloosheidsuitkeringen
• het OCMW
• de Pensioenkas
• het kinderbijslagfonds
• het ziekenfonds
• de eigenaar als de overledene huurder 

was evenals de verschillende leveranciers 
(water, gas, elektriciteit, mobile abonne-
ment…)

• De begrafenissen

4. Hernieuwing 15-jaarconcessie voor 50 jaar

Toepassing van de tarieven van de concessies voor 50 jaar

5. Hernieuwing voor 50 jaar

Concessies toegekend volgens de wet van 20 juli 1971: 5 maal hernieuwbaar van 10 
tot 10 jaar met toepassing van de tarieven voor de hernieuwing van de concessies 
voor 50 jaar (zie titel van de concessie). Voormalige concessies voor onbeperkte duur: 
eenmalige gratis verlenging met 50 jaar na het verstrijken van de concessie.   

Recuperatie bestaande grafkelders
Na afloop van een concessie dan een bestaande grafkelder gerecupereerd worden. 
 Grafkelders 2 lichaam:     1.103 - 1.125 € 
 Grafkelders 3 lichaam:     1.470 - 1.499 €
 Grafkelders 4 lichaam:     1.837 - 1.874 €

Extra urnen
Het is mogelijk om maximum 4 urnen toe te voegen aan een concessie van 50 jaar 
(volle grond en grafkelder)
 1 jettenaar:       2.542 - 2.592 € 
 1 niet-jettenaar:       5.080 - 5.182 €

Asverspreiding en gedekenplaat
1. Verspreiding van de as (strooiweide)
 1 jettenaar:      gratuit
 Personne décédée à Jette :     gratuit
 1 niet-jettenaar:      192 - 196 €

2. Na de verspreiding van de as mag een gedenkplaat worden aangebracht (voor een 
periode van 10 jaar) op een blauwe steen die zich bevindt op de strooiweide

 1 jettenaar:      81 - 82 € 
 1 niet-jettenaar:      242 - 247 €
 

De tarieven die gelden voor Jettenaren zijn van toepassing op personen die over-
lijden in een rusthuis voor bejaarden of in een verzorgingstehuis buiten Jette, op 
voorwaarde dat de overledene was ingeschreven in het bevolkingsregister van Jette 
voordat hij in het rusthuis of verzorgingstehuis werd opgenomen.  

De grafmonumenten kunnen schoongemaakt worden door het gemeentepersoneel. 
U moet hiervoor een aanvraag indienen bij de dienst Burgerlijke Stand.
Voor 1 schoonmaakactie betaalt u 74 € en voor 2 schoonmaakacties (Allerheiligen en 
Pasen) betaalt u 127 €.
 
(1) Personen overleden op het grondgebied van Jette of Jettenaren.
(2) Het tarief wordt verdrievoudigd als de overledene niet ingeschreven is in het 
   bevolkings-of vreemdelingenregister van de gemeente Jette.


