Tarieven Burgerlijke Stand 2021
Begravingen

228,90 €

Administratieve formaliteiten ; zegels

1.- Aankomstuur op het kerkhof
330,80 €

Administratieve formaliteiten : voor 8 u of na 16 u

Openingen
223,70 €
85,30 €

Volle grond en kelder
Columbarium

Ontgravingen
678 €
0€

Volle grond en kelder
Columbarium

Verhuur van wachtkelders en funérarium
162,20 € per maand
42,40 € per begonnen periode van 24u

Beperkt tot 3 maanden
Funérarium 24u
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Concessies
Concessies 15 jaar
Volle grond (Jettenaar)
Columbarium (Jettenaar)
Niet-Jettenaren

Volwassenen
949 € -2847 €
773 € -2319€
Tarief X 3

Kinderen van - 7 jaar
474 € - 1422 €
387 €-1161 €
Tarief X 3

Concessies van 50 jaar (volwassenen &
- Tarieven Jettenaren
kinderen)
- Tarieven Jettenaren/niet-Jettenaren (x3)
Volle grond 1 lichaam (Jettenaar)
3.331 € (niet-Jett. X 3) = 9.993 €
Volle grond 2 lichamen (Jettenaren)
3.818 € (niet-Jett. X 3) = 11.454 €
Volle grond 3 lichamen (Jettenaren)
4.321 € (niet-Jett. X 3) = 12.963 €
Volle grond 2 lichamen (1 Jettenaar/1 niet
7.980 €
Jettenaar)
Volle grond 3 lichamen (2 Jette/1 niet Jette)
10.802 €
Kelder 2 lichamen (Jettenaar)
6.628 € (niet-Jett. X 3) = 19.884 €
Kelder 3 lichamen (Jettenaren)
7.129 € (niet-Jett. X 3) = 21.387 €
Kelder 4 lichamen (Jettenaren)
7.632 € (niet-Jett. X 3) = 22.896 €
Kelder 2 lichamen (1 Jette/1 niet Jette)
16.604 €
Kelder 3 lichamen (2 Jette/1 niet Jette)
17.857 €
Kelder 4 lichamen (3 Jettenaren/1 niet
19.097 €
Jettenaar of 2 Jettenaren/2 niet Jettenaren
Columbarium 1 urne (Jettenaar)
2.450 € (niet-Jett. X 3) = 7.350 €
Columbarium 2 urnen (Jettenaren)
2.953 € (niet-Jett. X 3) = 8.859 €
Columbarium 3 urnen (Jettenaren)
3.560 € (niet-Jett. X 3) = 10.680 €
Columbarium 4 urnen (Jettenaren)
3.960 € (niet-Jett. X 3) = 11.880 €
Columbarium 2 urnen (1 Jette/1 niet Jette)
7.477 €
Columbarium 3 urnen (2 Jette/1 niet-Jette)
8.498 €
Columbarium 4 urnen (3 Jette/1 niet-Jette of
9.594 €
2 Jette/2 niet Jette)
Uitbreiding concessie : volle grond of kelder
inlichtingen gemeente
Grafsteen voor Ereperk

Niet meer van toepassing (1)

Gestorvenen in rusthuizen gelegen buiten het grondgebied van Jette
Toepassing van de tarieven voor Jettenaren, voorwaarden :
ononderbroken in Jette gewoond hebben 10 jaar voor de opname in het rusthuis EN
een aanverwant 1ste of 2de graad is ingeschreven in de registers van de demografie
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Vernieuwing van concessies
Van 5 jaar naar 15 jaar
aan te vragen tussen 1 jaar voor het einde en 6 maanden na het einde van de concessie
Volle grond (het lichaam wordt verplaatst)
Volwassenen
1.260 €
Kinderen - 7 jaar
634 €
Columbarium (de urne blijft ter plaatste)
Volwassenen
1.037 €
Kinderen - 7 jaar
517 €
Van 5 jaar naar 50 jaar
aan te vragen tussen 1 jaar voor het einde en 6 maanden na het einde van de concessie
( de tarieven van de concessies van 50 jaar zijn van toepassing )
( het lichaam of de urne wordt verplaatst )
Van 15 jaar naar 15 jaar
aan te vragen tussen 1 jaar voor het einde en 6 maanden na het einde van de concessie
Volle grond (het lichaam wordt verplaatst)
Volwassenen
949 €
Kinderen - 7 jaar
474 €
Columbarium (de urne blijft ter plaatse)
Volwassenen
773 €
Kinderen - 7 jaar
386 €
Van 15 jaar naar 50 jaar
aan te vragen tussen 1 jaar voor het einde en 6 maanden na het einde van de concessie
( de tarieven van de concessies van 50 jaar zijn van toepassing )
( het lichaam of de urne wordt verplaatst )
Concessies van 50 jaar
( Zie concessietitel )
Overname bestaande kelders
( met inachtname van de tarieven van de concessies in kelder )
2 lichamen
1.081 €
3 lichamen
1.441 €
4 lichamen
1.801 €
Per toegevoegde lichaam
359 €
Toevoeging van maximum 4 urnen in concessies 50 jaar (volle grond en kelder)
Jettenaar
2.492 €/urne
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4.980 €/urne

Niet-Jettenaar

Verscheidene
Herinneringsplaatje asverstrooiïng ( 10 jaar )
Jettenaar
79 €
Niet-Jettenaar
237 €
Asverstrooiïng
Jettenaar of personen gestorven in Jette
0€
Asverstrooiïng niet-Jettenaar
188 €
Opruiming van de monumenten
Opruiming een maal per jaar
73 €
Opruiming twee maal per jaar
125 €
Inlichtingen, attesten ...
Toelating tot begraven
7,70 €
Verscheidene attesten (aanwezigheid ... )
7,70 €
Concessietitel
7,70 €
Verandering van concessietitel
228,90 €
Inlichtingen voor overlijdensaangifte
7,70 €
(onvolledige verklaring) - particulieren
Schriftelijk aangevraagde inlichtingen
12,10 €
Uittreksels akten burgerlijke stand
7,70 €
Informatie bij de diensten Burgerlijke Stand
12,10 €
en bevolking
Overschrijving van akten van de burgerlijke
41,60 €
stand die in het buitenland opgesteld zijn
Nationaliteiten
Nationaliteitsverklaring
61,40 €
Huwelijken (2)
- voormiddag vanaf 11 uur tot 12 u 30
- namiddag mogelijk vanaf 13 uur
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
voormiddag en namiddag----------------------- 228,90 €
Vrijdagvoormiddag ---------------------------- 0 €
Vrijdagnamiddag ------------------------------- 228,90 €
Zaterdagvoormiddag --------------------------- 74,90 €
Zaterdagnamiddag ----------------------------- 338,10 €
Huwelijksboekje
41 €
Attest huwelijksaangifte
7,70 €
Attest aanwezigheid op huwelijk
Gratis
Verhuur zaal Pompeï
64,50 €
Waarborg zaal
100 €
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(1) De fysieke of morele persoon die een grafsteen voor ereperk vraagt wordt verzocht om
contact met een ondernemer van begrafenismonumenten op te nemen om een monument
te bestellen lijkend op de andere grafsteen van de oude strijders. Het bestuur levert de
afmetingen en kenmerken evenals de leeuw en Belgische vlag. De concessie 50 jaar,
volle grond één lichaam, wordt door het gemeentebestuur aangeboden.
(2) Tijdens de maanden januari, februari, maart, november en december zullen de huwelijken
slechts een vrijdag op twee en een zaterdag op twee voltrokken worden. In geval van
speciaal verzoek buiten de voorziene data, zal het tarief van vrijdag namiddag van
toepassing zijn.
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