Dienst Burgerzaken (bevolking & burgerlijke stand)

Administratief Centrum
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel
052 30 36 16
burgerzaken@londerzeel.be
meer contactgegevens

Begravingen: prijzen en soorten
Soorten begravingen
begraven van het stoffelijk overschot
begraven van de as op het urnenveld
bijzetting van de as in een columbarium

Termijnen
zandgraf (1 persoon), urnenveld en columbarium zonder concessie: 20 jaar (gratis)
betalende concessie: 40 jaar (vanaf de datum van de begraving van de 1ste overledene)
Een concessie kan pas aangekocht worden bij een overlijden en moet onmiddellijk betaald worden. Hetzelfde
geldt voor een concessie voor meerdere personen.

Tarieven
concessie 1 persoon:
inwoner: 1.300 euro
niet-inwoner: 1.500 euro
concessie bijkomend persoon:
inwoner: 500 euro
niet-inwoner: 700 euro
asverstrooiing - bestemd perceel:
inwoner: gratis
niet-inwoner: 185 euro
Retributiereglement: begraafplaatsen (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2008.
Gepubliceerd op de website op 3 september 2018.

Sterrenweide
Op de begraafplaats in Beemden is er naast het kinderperk een sterrenweide voor de begraving en herdenking
van levenloos geboren kinderen tot 26 weken. Zowel begraving als asverstrooiing is mogelijk. Op de
sterrenweide is onder de engelenboom een strooiweide, waar broertjes of zusjes een tekening kunnen
ophangen.
Ouders kunnen hun kindje herdenken met een sterretje op een ijzeren staafje op de sterrenweide. Op het
sterretje kan de naam, een datum, tekst... staan. Dit is gratis. Persoonlijke ornamenten mogen er niet geplaatst
worden.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken.

Plaatsing of verwijdering grafzerk door steenkapper
Het plaatsen van een grafzerk moet minstens 24 uur op voorhand worden aangevraagd bij de afdeling
Grondgebiedszaken: Openbaar domein. Er mogen geen plaatsingen gebeuren op zon- en feestdagen.
Grafzerken en urnenvelden moeten aan bepaalde afmetingen voldoen.
Ook het verwijderen van een grafzerk moet door een steenkapper gebeuren. Dat vraag je minstens een
week vooraf aan.
Vul het juiste formulier in voor het plaatsen of verwijderen van een grafzerk.

Hoe aanvragen?

