
 
 
 
Concessietarieven begraafplaatsen Sint-Niklaas 
 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de dienst begraafplaatsen tel. 03 778 10 00. 
 

Artikel 1: Nieuwe concessies 
 

Op alle begraafplaatsen van Sint-Niklaas worden, ongeacht het gewenste grafzerktype of bijzetting in 

columbarium, urnenveld/urnenheuvel, dezelfde concessietarieven gehanteerd. 
 

Kosteloze concessies: 
 

 Concessie voor 1 persoon voor een periode van 10 jaar: kosteloos 

 

 Concessie voor 1 kind voor een periode van 10 jaar: kosteloos 

 
Betalende concessies: 
 

 Concessie voor 1 persoon voor een periode van 20 jaar: 400 EUR 

 

 Concessie voor 1 kind voor een periode van 20 jaar: 40 EUR  

 
 Concessie voor 2 personen voor een periode van 20 jaar: 800 EUR 

o 2 kisten boven elkaar (2.70m x 1m) 

o 2 urnen 

 
 Concessie voor 3 personen voor een periode van 20 jaar: 1.200 EUR 

o 1 kist en 2 urnen (2,70m x 1m) 

 
 Concessie voor 4 personen voor een periode van 20 jaar: 1.600 EUR  

o 2 kisten naast elkaar (2,70m x 2 m) 

o 4 kisten: 2 x 2 boven elkaar (2,70m x 2m) 

 
 A-concessie voor 4 personen voor een periode van 20 jaar: 4.000 EUR 

o 2 kisten naast elkaar (2,70m x 2 m)  

o 4 kisten: 2 x 2 boven elkaar (2,70m x 2m) 
 

Bij voortijdig beëindiging van een concessie wordt het tarief voor resterende jaren niet terugbetaald. 
 

Artikel 3: Andere 

 
 ontgraving kist: 2.200 EUR  

 ontgraving urne: 220 EUR 

 naamplaatje: 45 EUR  

 administratieve kosten: 160 EUR 

   

Artikel 4: Retributie voor niet-inwoners  
  

 week  weekend 

 urne of columbarium   72 EUR   90 EUR  

 kist     144 EUR   180 EUR 

 asweide       36 EUR   90 EUR 

 
 

Stadsbestuur Sint-Niklaas 

Dienst begraafplaatsen  
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas 

Tel: 03 778 10 00  



Artikel 5: Wettelijke hernieuwing naar aanleiding van een bijzetting 
 

Naar aanleiding van een bijzetting in een concessie voor 2 of meerdere personen kan een wettelijke 

hernieuwing voor een periode van 20 jaar aangevraagd worden. Het tarief voor deze hernieuwing 
wordt als volgt berekend:.  

 
Resterende jaren x 20 

Tarief nieuwe concessie 

 
Artikel 6: verhoging van concessie 

 
Naar aanleiding van een bijzetting in een kosteloze of betalende concessie voor 1 persoon kan een 

verhoging van concessie aangevraagd worden.  
 

Het tarief voor deze verhoging wordt als volgt berekend: 

 
Tarief nieuwe concessie (vb. C1, W of UW = 800 EUR) 

+ administratieve kosten: 160 EUR 
+ oplage voor verleden (bedrag per jaar van nieuwe concessie* x aantal reeds verstreken jaren) 

- concessietarief van huidige concessie  

 
* bedrag per jaar van nieuwe concessie: vb. C1, W of UW = 800 EUR voor 20 jaar = 40 EUR per jaar) 

 
Artikel 7: hernieuwing van concessies  

 
Iedere concessie kan na vervaldatum hernieuwd worden. Aan het graf wordt een informatiebord 

geplaatst met basisgegevens over betrokken concessie en de concessiehouder ontvangt een brief met 

specifieke informatie over de concessie en de mogelijkheden tot hernieuwing. 
 

Kosteloze concessies:  
 

 Hernieuwing kosteloze concessie voor 1 persoon 

o 10 jaar: 400 EUR 

o 20 jaar: 600 EUR 
 Hernieuwing kosteloze concessie voor 1 kind  

o 20 jaar: 60 EUR 

Betalende concessies:  
 

 Hernieuwing concessie voor 1 persoon 

o 10 jaar: 200 EUR 
o 20 jaar: 400 EUR 

 Hernieuwing concessie voor 1 kind 

o 20 jaar: 60 EUR 

 Hernieuwing concessie voor 2 personen 

o 10 jaar: 400 EUR 
o 20 jaar: 800 EUR 

 Hernieuwing concessie voor 3 personen 

o 10 jaar: 600 EUR 
o 20 jaar: 1.200 EUR 

 Hernieuwing concessie voor 4 personen ( 2x2 of 2 naast elkaar) 

o 10 jaar: 800 EUR 

o 20 jaar: 1.600 EUR 
 Hernieuwing A-concessie  

o 20 jaar: 4.000 EUR 


