
 

 

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE BEGRAVINGEN EN DE 

BEGRAAFPLAATS 

 
Wetsbeschikkingen : 

- Burgerlijk Wetboek (Boek I, Titel II, Hoofdstuk IV, artikels 77 tot 87); 
- Wet van 20 juli 1971 op de Begraafplaatsen en de Lijkbezorging (SB 03/08/1971), gewijzigd door: 

 de Wet van 28 december 1989 (SB 12/01/1990); 

 de Wet van 20 september 1998 (SB 28/10/1998); 

 de Wet van 08 februari 2001 (M.B. 23/03/2001); 

 de Ordonnantie van 18 juli 2002 (SB 07/08/2002); 

 de Ordonnantie van 13 december 2007 (SB 10/01/2008); 

 de Ordonnantie van 03 februari 2011 (SB 09/02/2011); 

 de Ordonnantie van 19 mei 2011 (SB 08/06/2011); 

 de Ordonnantie van 26 juli 2013 (SB 03/09/2013); 

 de Ordonnantie van 03 april 2014 (SB 13/05/2014); 

 

I – AANGIFTE, NAZIEN, KISTING EN VERVOER 

 

1. AANGIFTE EN NAZIEN VAN HET OVERLIJDEN 

 

Artikel 1.- 
 
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven bij de Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand. Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het 
grondgebied van de gemeente. 
 
De aangevers regelen met het Gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begrafenis. Bij 
gebrek daaraan, wordt door het Gemeentebestuur het nodige gedaan (cf art. 15). 
 
Een termijn van minimum 24 uur wordt voorzien tussen het overlijden en het afleveren van de 
toelating tot begraven. Indien nodig, mag de Burgemeester toelating verschaffen eerder te 
begraven. 
 

Artikel 2.- 
 
De verificatie van de overlijdens wordt uitgevoerd door een dokter-verificateur benoemd door de 
Gemeentraad. Op basis van deze vaststelling zal de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand de 
toelating tot begraven al dan niet afleveren. 
 
Indien het stoffelijk overschot kentekens van een gewelddadige of verdachte dood vertoont, mag 
de toelating tot begraven of cremeren maar worden afgeleverd na opheffing van het verzet door 
de rechterlijke macht. 
 
 

2. ALGEMEENHEDEN 

 

Artikel 3.- 
 
Er wordt een register gehouden, dat genummerd en geparafeerd wordt door de Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand en waarin dag na dag, zonder witte stroken op te laten, de verloven tot 
begraving en de plaats van begraving worden ingeschreven van de personen die overleden zijn of 
dood werden aangetroffen en van degenen die buiten de gemeente overleden zijn en op de 
gemeentelijke begraafplaats begraven worden. 
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Artikel 4.- 
 
Het is alle beambten en bedienden van de Begrafenissendienst streng verboden uit hoofde van 
hun dienst giften, van welke aard ook, te vragen of te ontvangen. 
 
 

3.BALSEMING EN KISTING VAN DE STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN 

 

Artikel 5.- 
 
Het is verboden tot het afgietsel, het balsemen of het kisten over te gaan alvorens de dood 
vastgesteld werd door de dokter-verificateur en dat de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand de 
toelating tot begraven afgeleverd heeft. 
 

Artikel 6.- 
 
Het Gemeentebestuur gaat de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen 
betreffende de kistingen, na, tegen betaling van een belasting bepaald door de Gemeenteraad. 
 
Worden vrijgesteld van deze belasting, de personen die hun lichaam afgestaan hebben aan een 
universiteit voor wetenschappelijk onderzoek, evenals de behoeftige personen. 
 

Artikel 7.- 
 
De stoffelijke overschotten dienen geplaatst te worden in een doodkist bestaande uit massief hout 
of andere materialen die de natuurlijke of normale ontbinding van het lijk of de crematie niet 
beletten. Dit geldt eveneens voor het gebruik van lijmen, vernissen en andere afdeklagen. Het 
gebruik van cartonnen doodkisten is verboden. De lijkzakken en de binnenafwerking mogen enkel 
bestaan uit natuurlijke, afbreekbare stoffen. 
 
Behalve de houten handgrepen moeten de andere handgrepen, sierschroeven en andere 
sierstukken van buitenaf verwijderd kunnen worden. 
 
Deze voorwaarden zijn niet toepasselijk op doodkisten bestemd voor het internationaal 
lijkenvervoer. 

 

Artikel 8.- 
 
In afwijking van artikel 7, wat betreft de begravingen in concessies met grafkelder, dient het 
stoffelijk overschot in een metalen hermetisch afgesloten kist geplaatst te worden, die zelf in een 
lijkkist in overeenstemming met de wet bijgezet wordt. 
 

Artikel 9.- 
 
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer 
geopend worden. 
 

Artikel 10.- 
 
De Burgemeester mag de balseming voorafgaandelijk aan de kisting in uitzonderlijke gevallen 
zoals voor internationaal lijkenvervoer en in sommige rampsituaties, toestaan.  
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4. LIJKENVERVOER 

 
 

Artikel 11.- 
 
Zijn betrokken door deze beschikkingen ieder persoon overleden te Sint-Jans-Molenbeek en 
diegenen overleden buiten de gemeente, waarvan het stoffelijk overschot werd neergelegd in een 
gebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. 
 

Artikel 12.- 
 
Ongeacht artikelen 81 en volgende van het Burgerlijk Wetboek alsook artikelen 22 en volgende 
van de wet op de Begraafplaatsen en Lijkbezorging, wordt de overbrenging naar het gemeentelijk 
lijkenhuis of een funerarium gelegen op het gebied van de gemeente, van personen van 
natuurlijke dood overleden toegestaan, na vaststelling van het overlijden door een dokter 
(familiedokter, wachtdokter of andere) en dat deze laatste het overlijdensbericht (model IIIC of 
IIID) ingevuld heeft en zo de natuurlijke dood bevestigd heeft. 
Het uitdragen is verboden voor de toelating tot begraven of cremeren uitgeleverd werd en dat de 
kisting door het Gemeentebestuur nagegaan werd overeenkomstig artikel 6 van onderhaving 
reglement. 
De lijken dienen met een lijkwagen of een daartoe speciaal uitgeruste wagen te worden vervoerd. 
Het vervoer van as is vrij. 
Elke lijkwagen of daartoe speciaal uitgeruste wagen mag slechts één lijk tegelijkertijd vervoeren. 
 

Artikel 13.- 
 
Het lijkenvervoer wordt verzekerd door privaatondernemingen vrij gekozen door de familieleden of 
rechthebbenden van de overledene en zonder enige tussenkomst van de gemeente zowel op het 
gebied van vervoermateriaal als van personeel. 
 
De familieleden van de overledenen moeten met de private begrafenisondernemingen alle nodige 
schikkingen treffen aangaande de uitvoeringsmodaliteiten van het lijkenvervoer (doodkist, klasse 
van de lijkwagen, dragers, vervoer naar de kerk of de tempel, enz...), op voorwaarde dat de in 
voege zijnde politievoorschriften en reglementen terzake worden nageleefd. In dit verband wordt 
er uitdrukkelijk aan herinnerd dat de kontrolebevoegdheid van de gemeentelijke overheid volledig 
ongewijzigd behouden blijft. 

 

Artikel 14.- 
 
Het lijkenvervoer geeft geen aanleiding tot innen van taksen of retributies, behalve deze voorzien 
voor het toezicht op de kisting der personen overleden op het grondgebied van deze gemeente (cf 
art. 6). 
 

Artikel 15.- 
 
Bij gebrek aan schikkingen getroffen door de families overeenkomstig artikel 13 van onderhavig 
reglement, zullen de kisting en het vervoer verzekerd worden door het gemeentebestuur, op 
behoorlijke wijze en op kosten van de eventuele nalatingschap. 
 

Artikel 16.- 
 
Het stoffelijk overschot van een buiten de gemeente overleden persoon mag er niet in bewaring 
gegeven of teruggebracht worden zonder toelating van de Burgemeester. 
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II. HET GEMEENTELIJK LIJKENHUIS 

 

Artikel 17.- 
 
Het gemeentelijk lijkenhuis is bestemd om de stoffelijke overschotten te ontvangen die niet 
kunnen bewaard worden op de plaats van overlijden of wanneer de openbare gezondheid het 
vergt. Het is eveneens bestemd om ter identificatie de stoffelijke overschotten te ontvangen van 
onbekende personen en van diegenen waarop een lijkschouwing moet worden verricht ingevolge 
een rechterlijke beslissing. 
 

Artikel 18.- 
 
Het verblijf van stoffelijke overschotten in het gemeentelijk lijkenhuis, op aanvraag van de families 
of, bij gebrek, van elke betrokkene persoon, geeft aanleiding tot inning van een dagelijkse 
belasting, waarvan het bedrag vastgelegd wordt door de Gemeenteraad. Deze vergoeding is niet 
eisbaar indien het vervoer naar het gemeentelijk lijkenhuis gebeurt voor reden van openbare 
gezondheid of bevolen werd door het Gemeentebestuur of de rechterlijke macht. 
 
De toegang tot het lijkenhuis wordt verleend door de Conservator van het kerkhof tussen 07 U 30 
en 15 U 15. Buiten deze uren, wordt de toegang verleend door de diensten van de tweede 
politieafdeling, grenzend aan het kerkhof.  
 
 
 

III. TERAARDEBESTELLING EN ASBESCHIKKING 

 

Artikel 19.- 
 
De begravingen mogen enkel gebeuren op gemeentelijke of intergemeentelijke begraafplaatsen. 
 
De teraardebestellingen op de gemeentelijke begraafplaats geschieden zonder onderscheid noch 
van eredienst, noch van wijsgerige of godsdienstige opvattingen, door de zorgen van het 
gemeentepersoneel en naar de bevelen van de Burgemeester. 
 
 

1. LIJKBEZORGING 

 

Artikel 20.- 
 
Er zijn drie vormen van lijkbezorging :  
 

- het begraven van de stoffelijke overschotten of van de asurnen na de crematie 
- het uitstrooien van de as na de crematie 
- het bewaren van de as na de crematie 

 
De bepalingen betreffende de asbeschikking worden in lid 5 hieronder beschreven.  
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Artikel 21.- 
 
De gemeentelijke begraafplaats is bestemd tot de teraardebestelling van de lijken of de as van de 
personen : 

- in de gemeente overleden  
- die hun gewoon verblijf te Sint-Jans-Molenbeek hebben en die overleden zijn buiten het 

grondgebied van de gemeente  
- die het recht hebben er te worden begraven hetzij door aankoop van een grafconcessie, 

hetzij ten titel van verwante van een persoon die een gemeenschappelijke concessie 
verworven heeft op de begraafplaats ; door de titularis aangewezen derden kunnen daar 
ok worden bijgezet. 

 
Het gewoon verblijf waaarvan sprake in onderhavig lid wordt alleen gerechtvaardigd door een 
inschrijving in de bevolkings- of vreemdelingenregisters. 
 

Artikel 22.- 
 
Borden en palen duiden de nummers en de grenzen van de perken aan. 
 

Artikel 23.- 
 
De lijken worden horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil, uitgenomen in particuliere 
grafsteden verworven bij concessie. 
 
De Burgemeester mag echter toelaten de lijken van de moeder en van het doodgeboren kind of 
tweelingen in éénzelfde graf te begraven. 
 
Het aanleggen van graven boven de grond is verboden, behoudens bijzonder verlof door de 
Gouverneur van het gewest van Brussel-Hoofdstad verleend op eensluidend advies van de 
provinciale gezondheidsinspectie en behoudens de afwijkingen volgend uit de wet. Bijzetting in 
bouwwerken die bestaan op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, mag nochtans verder 
plaatshebben zoals in het verleden. 
 

Artikel 24.- 
 
Wanneer in een perceel niet meer begraven kan worden onder de voorwaarden bepaald in 
onderhavig reglement, mogen geen nieuwe kuilen meer gedolven worden gedurende een termijn 
van vijftien jaar te rekenen van de laatste begraving, behoudens verlof door de Gouverneur van 
het gewest van Brussel-Hoofdstad verleend op eensluidend advies van de provinciale 
gezondheidsinspectie. 
 

Artikel 25.- 
 
Onverminderd de naleving van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, beslist 
de Gemeenteraad welke bestemming dient gegeven worden aan de binnen de omheining van de 
begraafplaats aangetroffen dodelijke resten. 
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2. WACHTKELDERS 

 
 

Artikel 26.- 
 
Wachtkelders worden ter beschikking gesteld van de families voor het voorlopig bijzetten van 
lichamen of asurnen die : 
 

- in de familiekelders moeten geplaatst worden  
- later naar binnen- of buitenland moeten vervoerd worden. 

 
De eerste bepaling is enkel toepasselijk voor zover de overleden persoon een bij name 
aangeduide plaats bezit in een grafconcessie.. 
 

Artikel 27.- 
 
Een hermetisch gesloten metalen kist is verplicht voor het bewaren van een lijk in een 
wachtgrafkelder. 
 

Artikel 28.- 
 
De lichamen mogen niet langer dan drie maand in de wachtkelder verblijven. Voor dit verblijf is 
een vooraf te betalen recht verschuldigd, overeenkomstig het tariefreglement terzake. 
 
Zo na verloop van de termijn, de families geen schikking getroffen hebben omtrent de definitieve 
teraardebestelling, wordt het lichaam ambtshalve begraven in een concessie van een prijs 
gelijkwaardig aan het gedeponeerde voorschot. 
 
Geen enkele belasting is eisbaar wanneer de kist of de urn in de wachtkelder te plaatsen 
normaliter in een bestaande of kort geleden verworven concessie moest plaatsnemen. 
 
 

3.- TERAARDEBESTELLINGEN IN NIET GECONCEDEERDE GROND 

 

Artikel 29.- 
 
In niet geconcedeerde grond gebeuren de begravingen in volle grond en voor minimum vijf jaar. 
Het gebruik van een metalen kist is streng verboden (cf art. 7 en 8). 
 
Deze begravingen hebben plaats op een diepte van minimum 1,50 m, in een kuil waarin sedert vijf 
jaar niet is begraven, van volgende afmetingen : 
 

- voor volwassenen : 0,80 m breedte over 1,80 m lengte ; 
- voor kinderen van minder dan 7 jaar oud : 0,80 m breedte over 1 m lengte.  

 
De ruimte tussen de gewone graven beloopt 0,20 m minimum. 
 
Na minimum vijf jaar, te tellen vanaf de dag van de begraving, worden de gewone graven door de 
gemeente teruggenomen. 
 

Artikel 30.- 
 
De bepalingen betreffende de asbeschikking worden in lid 5 hieronder beschreven.  
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4.- TERAARDEBESTELLINGEN IN GRAFCONCESSIES 

 

4.1.- Algemeenheden 

A. Algemene beschikkingen. 

 

Artikel 31.- 
 
Door opdracht verleend door de Gemeenteraad, mag het College van Burgemeester en 
Schepenen percelen grond op de begraafplaats in concessie geven om als particuliere 
begraafplaats te dienen, overeenkomstig de beschikkingen van huidig reglement en het 
Tariefreglement op de grafconcessies en de asbeschikking. 
 
Deze concessies zijn : 
 

- van 15 jaar ten individuele titel  
- van 50 jaar in volle grond voor maximum 2 lijken  
- van 50 jaar met grafkelder van twee vakken (zie art. 59 tot 62) 

 
In het columbarium en de grafgalerijen mag het College van Burgemeester en Schepenen nissen 
in concessie geven voor : 
 

- 15 jaar ten individuele titel  
- 50 jaar en maximum twee asurnen. 

 

Artikel 32.- 
 
De verleende gronden worden ter beschikking van de titularissen gesteld door de conservator van 
de begraaflats of zijn plaatsvervanger. 
 
De individuele en gezamelijke concessies zijn, zoals de begraafplaats ten andere, aan het gezag, 
de politie en het toezicht van de gemeenteoverheden onderworpen. 
 

Artikel 33.- 
 
De in concessie gegeven grond mag door het Gemeentebestuur teruggenomen worden indien het 
openbaar belang of de noodwendigheid van de dienst het vereist. In dit geval krijgt de titularis, 
zonder vergoeding, een nieuwe plaats toegewezen. 
 
Zowel het opgraven en overbrengen van de lijken als het verplaatsen van de grafsteen en 
gebeurlijk het bouwen van een kelder volgens de van kracht zijnde reglementaire voorschriften, 
zullen geschieden op kosten van de gemeente 
 

Artikel 34.- 
 
Door een concessie in volle grond of met grafkelder aan te vragen verbindt men zich : 
 

- binnen het jaar, te tellen vanaf het plaatsen van het eerste lijk, een grafsteen op te richten 
waarvan het plan bij voorbaat door de Burgemeester moet goedgekeurd worden (cf 
hoofdstuk V). 

- zich te schikken naar de bestaande reglementaire bepalingen alsook naar de eventuele 
wijzigingen ervan ; deze bepalingen worden voorzien in hoofdstuk V van huidig reglement. 

 
Deze verplichting vloeit voort uit het introduceren van de concessieaanvraag. 
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Artikel 35.- 
 
De eeuwigdurende concessies op de begraafplaats voor 13 augustus 1971 toegestaan en 
hernieuwbaar overeenkomstig artikel 9 van de wet van 20 juli 1971 op de Begraafplaatsen en de 
Lijkbezorging, gewijzigd door de wet van 20 september 1998, zullen op de begraafplaats 
behouden worden tot haar sluiting door de Gemeenteraad. Deze concessies zullen kosteloos voor 
50 jaar hernieuwbaar zijn overeenkomstig artikelen 5, 7 en 10 van voornoemde wet en van 
onderhavig reglement, wanneer een nieuwe begraafplaats door de Gemeenteraad zal geopend 
worden.  
 

Artikel 36.- 
 
De gedenktekens op de grafconcessies moeten voortdurend in volmaakte staat van bewaring en 
onderhoud worden gehouden door de titularissen. Deze laatsten of hun rechthebbenden blijven te 
allen tijde verantwoordelijk tegenover derden voor de schade die zou kunnen berokkend worden 
aan de nabijgelegen grafkelders of gedenktekens of voor de ongevallen waardoor bezoekers of 
bedienden der begraafplaats getroffen zouden worden, tengevolge van de slechte hoedanigheid 
van het aangewend materiaal, de gebrekkige uitvoering der werken of het gebrek aan onderhoud. 
 
 

B. Titularissen van concessies. 

 

Artikel 37.- 
 
De titularis van de concessie is de aanvrager die de prijs ervan betaald heeft en de toestemming 
gekregen heeft vanwege het College van Burgemeester en Schepenen.Het is de persoon 
waarmee de gemeente een concessiekontrakt afgesloten heeft en het is dus deze titularis alleen 
die het recht heeft de begunstigden van de concessie aan te duiden.  
 
Indien de titularis overleden is, wordt de lijst van de begunstigden onveranderlijk, zelfs de 
begunstigden mogen ze niet wijzigen (cf lid C hieronder). 
 

Artikel 38.- 
 
De concessies verlenen de titularis geen eigendomsrecht, maar enkel een recht van genot en 
gebruik met bijzondere en nominatieve bestemming. 
 
In geval van verplaatsing van de gemeentelijke begraafplaats, hebben de titularissen geen andere 
rechten dan de kosteloze opgraving en het kosteloos bekomen op de nieuwe begraafplaats, van 
een grond met dezelfde oppervlakte als die van hun concessie, op voorwaarde dat daartoe een 
aanvraag wordt ingediend voor de datum van het stopzetten van de begravingen. 
 
De gemeente kan er niet toe gehouden worden enigerlei vergoeding te betalen om welke reden 
dan ook, zelfs indien zij er door de omstandigheden toe gedwongen wordt een titularis te 
verplichten de kelder of het monument op een in concessie gegeven grond af te breken of te 
herbouwen. 
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C. Begunstigden van concessies. 

 

Artikel 39.- 
 
Een individuele concessie mag enkel dienen tot grafstede van de persoon voor wie zij verleend 
werd. Zij is noch vervreemdbaar, noch erfelijk overdraagbaar.  
 

Artikel 40.- 
 
De gezamenlijke concessies zijn enkel voorbehouden tot de teraardebestelling van het stoffelijk 
overschot van : 
 

- de titularis, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten en van derden door de titularis 
aangeduid  

- een derde, zijn echtgenoot en zijn bloed- of aanverwanten  
- de leden van een of meer religieuze gemeenschappen  
- de personen die bij de gemeente hun wens te kennen hebben gegeven in éénzelfde graf te 

willen begraven worden 
- de personen die, op het ogenblik van het overlijden, een feitelijk gezin vormden. 

 
De gezamenlijke concessies mogen niet afgestaan worden, noch bestemd tot de 
teraardebestelling van leden van eenzelfde vereniging of gilde. 
 
 

D. Hernieuwing en overbrenging van concessies. 

 

Artikel 41.- 
 
In de mate van het mogelijke, mogen de tijdelijke concessies voor een zelfde periode of voor een 
termijn van 50 jaar hernieuwd worden tegen de voorwaarden van het bij de hernieuwing van kracht 
zijnde tarief ; deze hernieuwing moet voor het einde van het vijftiende jaar geschieden. Wanneer 
daartoe aanleiding bestaat, zal er in elk geval besloten worden of opgravingen moeten gedaan 
worden, waarvan de familie de prijs zal betalen samen met deze van de concessie. 
 
De hernieuwing kan enkel geweigerd worden indien de belanghebbende onvoldoende financiële 
waarborgen voor het onderhoud van de concessie kan voorleggen. 

 

Artikel 42- 
 
Het overbrengen, op aanvraag van de titularis, van een begraven lijk of asurn naar een andere 
plaats gelegen in het gemeentelijk kerkhof, houdt het afstaan in van de betaalde prijs voor de 
eerste grond alsook van alle verworven rechten en kan slechts gebeuren na het aanwerven van 
een nieuwe concessie tegen de voorwaarden van het bij de hernieuwing van kracht zijnde tarief. 
 

Artikel 43.- 
 
Nochtans, in geval van overbenging of omzetting van een individuële concessie in een 
gezamenlijke concessie tijdens de eerste vijf jaar, wordt de prijs van de eerste concessie 
afgetrokken van de gevraagde prijs. In geen geval mag bedoelde aftrek aanleiding geven tot een 
teruggave door de Gemeente. 
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Artikel 44.- 
 
De definitieve teraardebestelling op de begraafplaats van een andere gemeente van het stoffelijk 
overschot van een persoon waarvoor een concessie werd aangeworven, brengt van rechtswege 
het verval mee van de concessierechten, zowel voor de grond als voor de kelder, zonder 
terugbetaling van de door de titularis gestorte fondsen. 
 
De eventueel opgerichte grafsteen moet binnen de drie maand na de definitieve ontgraving 
verwijderd worden, zoniet zullen de materialen die er van voortkomen aan de gemeente 
toebehoren. 
 
 

4.2.- Concessies voor 15 jaar 

 

Artikel 45.- 
 
De tijdelijke concessies voor een duur van 15 jaar in volle grond of in columbarium, worden door 
het College van de Burgemeester en Schepenen toegestaan, volgens een tarief en de 
voorwaarden door de Gemeenteraad vastgesteld, aan iedere persoon die al dan niet op het 
grondgebied van de gemeente verblijft. 
 
De termijn van 15 jaar loopt vanaf de dag van de aanvraag. 

 

Artikel 46.- 
 
De tijdelijke concessies voor een duur van 15 jaar zijn uitsluitend individueel en mogen niet bij 
voorbaat toegestaan worden. Zij zijn slechts bestemd tot het begraven van de door de aanvraag 
aangeduide persoon. Zij zijn noch vervreemdbaar, noch erfelijk overdraagbaar. (cf art. 37 en 38) 
 

Artikel 47.- 
 
De tijdelijke concessies liggen in volle grond; de grondafmetingen zijn vastgelegd als volgt : 
 

- voor volwassenen : 0,80 m breedte over 1,80 m lengte ; 
- voor kinderen minder dan 7 jaar oud : 0,80 m breedte over 1 m lengte 

 
De lijken berusten er op een minimum diepte van 1,50 m en de asurnen op een diepte van 0,80m, 
uitgenomen in het columbarium.  
 
De ruimte tussen onderhavige concessies beloopt minimum 0,20 m. Het gebruik van een metalen 
kist is streng verboden. 
 
De bepalingen betreffende de asbeschikking worden in lid 5 hieronder beschreven. 
 

Artikel 48.- 
 
Grafstenen moeten er opgericht worden overeenkomstig de voorschriften van Hoofdstuk V van 
onderhavig reglement. 
 
De verplichting voor de titularis zich zonder voorbehoud te onderwerpen aan onderhavige bepaling 
spruit voort uit de concessieaanvraag zelf, overeenkomstig de bepalingen van lid 4.1 en van 
Hoofdstuk V van onderhavig reglement. 
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Artikel 49.- 
 
Uitgenomen in geval van hernieuwing overeenkomstig onderhavig reglement, wordt de grond 
teruggenomen op 31 december van het vijftiende jaar , zonder uitzondering of verlenging van 
termijn. De terugname wordt bekend gemaakt door middel van aanplakken gedurende één jaar op 
het graf en aan de ingang van de begraafplaats, en door de nodig geachte middelen van 
bekendmaking. 
 
In geval er geen vernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de 
concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze wordt verleend, blijft het graf bestaan 
gedurende een termijn van vijf jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit 
overlijden zich minder dan vijf jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan. 
 

Artikel 50.- 
 
Bij het aflopen van de concessie moeten de grafstenen door de belanghebbenden verwijderd 
worden zonder speciale vordering in die zin. Indien de grafstenen niet verwijderd worden binnen 
een termijn van drie maand, worden de graftekens eigendom van de gemeente. 

 
Alleen het College van Burgemeester en Schepenen regelt de bestemming van het aan de 
gemeente toevallend materiaal. 
 

4 

.3.- Concessies voor 50 jaar 

 

Artikel 51.- 
 
De concessies voor een duur van 50 jaar worden door het College van de Burgemeester en 
Schepenen toegestaan, volgens een tarief en de voorwaarden door de Gemeenteraad 
vastgesteld, aan iedere persoon die al dan niet op het grondgebied van de gemeente verblijft. 
 
De termijn van 50 jaar loopt vanaf de dag van de aanvraag. 
 

Artikel 52.- 
 
De concessies voor een duur van 50 jaar worden toegestaan : 
 

- in volle grond, voor maximum twee lijken of 2 asurnen 
- in columbarium voor maximum 2 asurnen 
- in grafkelder met twee vakken (cf art. 59 tot 62) 

 
De ligging van de voor 50 jaar in concessie geven gronden wordt door de Burgemeester 
aangeduid. 
 
De bepalingen betreffende de asbeschikking worden in lid 5 hieronder beschreven.  
 

Artikel 53.- 
 
.Deze concessies zijn noch vervreemdbaar, noch erfelijk overdraagbaar. Zij zijn slechts bestemd 
tot het begraven van de door de aanvraag aangeduide personen. Deze lijst van belanghebbenden 
moet onveranderd blijven, zelfs de begunstigden mogen ze niet wijzigen  (cf lid 4.1, B en C van 
onderhavig Hoofdstuk). 
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Artikel 54.- 
 
Binnen het jaar van de eerste teraardebestelling heeft de titularis de verplichting op de concessie 
een grafsteen te laten plaatsen, waarvan het ontwerp onderworpen werd aan de goedkeuring van 
de Burgemeester en overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk V. 
 
De verplichting voor de titularis zich zonder voorbehoud te onderwerpen aan onderhavige 
bepaling, aan de voorschriften van lid 4.1 van onderhavig Hoofdstuk en aan deze van Hoofdstuk 
V, vloeit voort uit de concessieaanvraag zelf. 

 

Artikel 55.- 
 
Uitgenomen in geval van hernieuwing overeenkomstig onderhavig reglement, wordt de grond 
teruggenomen op 31 december van het vijftigste jaar , zonder uitzondering of verlenging van 
termijn. De terugname wordt aangekondigd door middel van aanplakken gedurende één jaar op 
het graf en aan de ingang van de begraafplaats, en door de nodig geachte middelen van 
bekendmaking. 
 
In geval er geen vernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de 
concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze wordt verleend, blijft het graf bestaan 
gedurende een termijn van vijf jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit 
overlijden zich minder dan vijf jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan. 
 

Artikel 56.- 
 
Op het einde van de concessie moeten de grafstenen door de belanghebbenden verwijderd 
worden zonder speciale vordering in die zin. Indien de grafstenen niet verwijderd worden binnen 
een termijn van drie maand, worden de graftekens eigendom van de gemeente. 
 
Alleen het College van Burgemeester en Schepenen regelt de bestemming van het aan de 
gemeente toevallend materiaal. 
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A.- In volle grond 

 

Artikel 57.- 
 
De grondafmetingen van de concessies voor 50 jaar verleend in volle grond zijn vastgelegd als 
volgt : 

- voor volwassenen : 1 m breedte op 2 m lengte 
- voor kinderen minder dan 7 jaar oud : 1 m breedte op 1 m lengte 

 
De lijken rusten op een minimum diepte van 1,50 m. 
 

Artikel 58.- 
 
Alvorens tot de teraardebestelling over te gaan in een concessie voor 50 jaar in volle grond, moet 
de titularis op zijn kosten en volgens de aanduidingen van de dienst, de grafsteen laten 
wegnemen - eveneens gebeurlijk de aanpalende grafmonumenten met de toestemming van de 
rechthebbenden - zoniet zal het lijk in een gewoon graf teraardebesteld worden. 
Indien het lijk in een metalen omhulsel geplaatst werd, mag het in een wachtkelder geplaatst 
worden, aan de voorwaarden in lid 2 van onderhavig Hoofdstuk alsook in het Tariefreglement 
bepaald. 
 
Bij gebrek aan terugplaatsing van de grafmonumenten binnen de vijftien dagen na de 
teraardebestelling, wordt het werk van ambtswege door het Bestuur uitgevoerd op kosten, gevaar 
en risico's van de in gebreke blijvende titularis. 
 
 

B. In grafkelder 

 

Artikel 59.- 
 
De grafkelders zijn bestemd voor de begraving van twee lijken of asurnen. Ze worden door het 
Gemeentebestuur opgericht en bevatten twee aparte vakken. 
 
De afmetingen zijn vastgelegd op een breedte van 1m10 en een lengte van 2m40. De lijken 
berusten op een minimum diepte van 0,80 m. 

 

Artikel 60.- 
 
Elk vak van een grafkelder is bestemd voor de teraardebestelling van één enkel lijk of één enkele 
asurn. 
 

Artikel 61.- 
 
Nochtans, voor zover de wettelijke bepalingen terzake geëerbiedigd worden, naargelang de 
mogelijkheden en mits betaling van het bijkomend recht voorzien in het Tariefreglement door de 
Gemeenteraad bepaald, mag  : 
 

- de plaats van een niet verast lijk in een grafkelder door twee asurnen ingenomen worden 
- een asurn bij twee niet veraste lijken gevoegd worden 
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Artikel 62.- 
 
Het recht de grafkelders te doen openen hoort de Burgemeester toe. De grafkelders mogen enkel 
geopend worden door tussenkomst van de Begrafenissendienst en de daartoe aangestelde 
beambten van de begraafplaats, dit behoudens afwijking door de Burgemeester verleend. 
 
Behoudens in geval van teraardebestelling, zullen deze verrichtingen uitgevoerd worden nadat de 
titularis uitgenodigd werd persoonlijk aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen door een 
afgevaardigde en in het bijzijn van de Conservator van de begraafplaats of zijn plaatsvervanger. 
 
Onmiddellijk na de teraardebestelling wordt het vak door tussenkomst van het Gemeentebestuur 
dichtgemetst met een cementen plaat. 
 

 

5.- DE ASBESCHIKKING 

 

Artikel 63.- 
 
De as van de overledenen wordt met respect en eerbied behandeld en kan geen voorwerp 
uitmaken van een commerciële activiteit, met uitzondering van die activiteiten die verband houden 
met het uitstrooien of begraven van de as of met het overbrengen ervan naar de plaats waar de as 
bewaard zal worden. 
 

Artikel 64.- 
 
De as van gecremeerde stoffelijke overschotten kunnen uitgestrooid of bewaard worden op een 
andere plaats dan de gemeentelijke begraafplaats (cf lid 5.2 hieronder). 
 
 

5.1.- In de omheining van de gemeentelijke begraafplaats 

 

Artikel 65.- 
 
In de omheiding van de gemeentelijke begraafplaats, kan de as van de gecremeerde lijken :  
 

- uitgestrooid worden  
 

OF in urnen geplaatst worden, dewelke : 
 

- op tenminste 80 cm diept worden begraven 

 in volle grond voor 05, 15 of 50 jaar 

 in een grafkelder van twee vakken voor 50 jaar (cf lid 4.3) 
 

- hetzij in een columbarium voor 05, 15 of 50 jaar, worden bijgezet. 
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A. In volle grond of in een geconcedeerd graf 

 

Artikel 66.- 
 
De begraving van een asurn in volle grond voor een tijdstip van 05 jaar is onderworpen aan de 
voorschriften van lid 3 van onderhavig Hoofdstuk. 
 

Artikel 67.- 
 
Grafconcessies mogen toegestaan worden onder dezelfde voorwaarden als bepaald onder lid 4 
van onderhavig Hoofdstuk. 
 

Artikel 68.- 
 
In geval van begraven van een asurn, mag het beschermend omhulsel uit geen stevig materiaal 
vervaardigd zijn. De overtreders zijn verplicht op eigen kosten het omhulsel laten wegnemen 
alvorens de begraving. 
 
 

B. Plaatsen in columbarium 

 

Artikel 69.- 
 
De as van gecremeerde stoffelijke overschotten mag in een nis van het in de gemeentelijke 
begraafplaats opgerichte columbarium geplaatst worden. 
 

Artikel 70.- 
 
De nissen worden geconcedeerd voor een tijdstip van 05, 15 of 50 jaar, overeenkomstig de 
voorschriften van onderhavig Reglement (lid 3 en 4 van dit Hoofdstuk) en van het Tariefreglement 
op de grafconcessies en de asbeschikking. 
 
De nissen voor 05 of 15 jaar zijn bestemd tot het plaatsen van één enkel asurn ; de nissen 
geconcedeerd voor 50 jaar mogen 01 of 02 urnen bevatten. 
 

Artikel 71.- 
 
De afmetingen van het omhulsel van asurnen in de nissen van het columbarium te plaatsen 
mogen de 26 cm hoogte en 19 cm breedte niet overschrijden. 
 

Artikel 72.- 
 
Ten einde het gezichtspunt van het geheel van het columbarium te vrijwaren, zal een granieten 
sluitingsplaat door het Gemeentebestuur op elke geconcedeerde nis aangebracht worden. 
 
De concessiehouder heeft de verplichting, op deze granieten plaat en tegen de voorwaarden van 
het van kracht zijnde tarief, een identiteitsplaatje le laten aanbrengen door het Gemeentebestuur 
op uitzondering van enige andere meldingen, draagt dit plaatje de naam en voornaam van de 
afgestorvene, het jaar van zijn geboorte en overlijden en de naam en voornaam van zijn 
gebeurlijke echtgenoot. Het Bestuur zal deze opschriften graveren, tegen de voorwaarden van het 
van kracht zijnde tarief. 
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Artikel 73.- 
 
Al de kosten met betrekking tot het onderhouden van de granieten plaat en het identiteitsplaatje 
zijn ten laste van de titularis. 
 
Deze laatste is eveneens verantwoordelijk voor de ongelukken die zich kunnen voordoen bij 
gebrek aan onderhoud van deze platen. Elke plaat, om het even hoe ze werd gebroken of buiten 
dienst gesteld, moet onmiddellijk vervangen worden. 

 
Artikel 74.- 

 
Het neerzetten van bloemversiering, van voorwerpen of elke beplanting is verboden, zowel in de 
lanen van het columbarium als aan de voet van de cellen en op of in de nabijheid van het perk 
bestemd voor het uitstrooien van de as  (cf art. 101). 
 
Het is verboden om het even welk voorwerp voor een cel van het columbarium te hangen of te 
plaatsen, met uitzondering van een bloemvaasje te verkrijgen bij het Bestuur, tegen de 
voorwaarden van het van kracht zijnde tarief. 

 
Artikel 75.- 
 
Op aanvraag van de belanghebbenden, mogen de identiteitsplaatjes op het daarvoor bestemde 
herdenkingsmuurtje geplaatst worden na het verstrijken van de voorziene termijn van 05, 15 of 50 
jaar. 

 
Artikel 76.- 
 
Bij afloop van de concessies en onder voorbehoud der rechten van belanghebbende derden, 
mogen de families die niet wensen het identiteitsplaatje op het herdenkingsmuurtje te laten 
plaatsen en na hiertoe toelating van de Burgemeester ontvangen te hebben, het plaatje weghalen.  
 
Op de vervaldag kan het Bestuur vrij beschikken over de achtergelaten identiteitsplaatjes. 
 

Artikel 77.- 
 
De geconcedeerde plaatsen mogen hernieuwd worden overeenkomstig de bepalingen van 
onderhaving Reglement  (lid 4.1, D van onderhavig Hoofdstuk). 
 

Artikel 78.- 
 
In geval er geen vernieuwing wordt aangevraagd, behoudt het Bestuur zich het recht de asurnen 
van het columbarium te verwijderen en de inhoud daarvan op de daartoe in het kerkhof voorziene 
perk uit te strooien, wanneer de bezettingstermijn sedert meer dan drie maand verlopen is. 
 

Artikel 79.- 
 
Het recht de nissen te doen openen hoort de Burgemeester toe. 
 
De nissen mogen enkel geopend worden door tussenkomst van de Begrafenissendienst en de 
daartoe aangestelde beambten van de begraafplaats. 
 
Zulke openingen gebeuren na uitnodiging tegenwoordig te zijn aan de titularis of zijn 
afgevaardigde en door tussenkomst van de Begrafenissendienst en de daartoe aangestelde 
beambten van de begraafplaats. 
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C- Uitstrooien van de as 

 

Artikel 80.- 
 
De as van de verbrande lijken kan worden uitgestrooid :  
 

- op een daartoe bestemd perk van de begraafplaats 
- op een andere plaats dan de gemeentelijke begraafplaats 
- op het aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee. 

 

Artikel 81.- 
 
Op aanvraag van de belanghebbenden en tegen de voorwaarden van het van kracht zijnde tarief, 
mag het herdenkingsmuurtje (cf art. 75) eveneens met de identiteitsplaatjes bekleed worden van 
de personen wiens as uitgestrooid werd op de gemeentelijke begraafplaats. Deze plaatjes zijn van 
dezelfde aard als deze beschreven in art. 72 en 73. 
 
 

Artikel 82.- 
 
De uitstrooiing van de as van de verbrande lijken in de aan het grondgebied van België grenzende 
territoriale zee wordt geregeld door de Koninklijke Besluiten van 25 juli 1990 en 31 augustus 1999. 
 
 

Artikel 83.- 
 
Het neerzetten van bloemversiering, van voorwerpen of elke bijplanting is verboden op of in de 
nabijheid van het perk bestemd voor het uitstrooien van de as (cf art. 101). 
 
 

5.2.- Uitstrooien of bewaren van de as op een andere plaats dan de 

gemeentelijke begraafplaats 

 

Artikel 84.- 
 
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders indien het om een 
minderjarige gaat, kan de as van gecremeerde lijken : 
 

- worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. 
Indien het een terrein betreft dat niet in eigendom is van de overledene of zijn 
nabestaanden, is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het 
betrokken terrein vereist. Deze uitstrooiing kan evenwel niet gebeuren op het openbaar 
domein, uitgezonderd de gemeentelijke begraafplaats; 

- in een urne ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden om te worden bewaard 
op een andere plaats dan de begraafplaats. 

 
De voorschriften van het Koninklijk Besluit van 30 december 2001 zijn van toepassing. 
 

Artikel 85.- 
 
Indien er een einde komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, 
wordt de as : 
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- door toedoen van de nabestaande die er zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van 
diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een 
columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden; 

- ofwel op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid te 
worden. 

 
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze 
bepalingen. 
 
 

6.- DE EREPERKEN 

 

Artikel 86.- 
 
Ereperken zijn voorzien op de gemeentelijke begraafplaats voor het begraven van het stoffelijk 
overschot van : 
 

- de Belgische militairen en daarmede gelijkgestelden, wonende te Sint-Jans-Molenbeek op 
de datum van hun overlijden en gesneuveld tijdens de veldtochten van 1914-1918 of 1940-
1945, of in gevangenschap overleden ; 

- de leden van weerstandsgroeperingen officieel erkend, gedood tijdens een zending en 
woonachtig te Sint-Jans-Molenbeek op de datum van hun overlijden ; 

- de Belgische invalide militairen en daarmee gelijkgestelden van de veldtochten 1914-1918 
en 1940-1945; alsook de invalide leden van weerstands groeperingen officieel erkend, 
woonachtig te Sint-Jans-Molenbeek op de datum van hun overlijden en titularissen van een 
pensioenbrevet voor een invaliditeit van 100 % ten laste van de Schatkist ; 

- de burgers door de Duitsers gefusilleerd tijdens de Bezetting wegens hun 
vaderlandlievende houding ; 

- de burgerlijke weggevoerden, wonende te Sint-Jans-Molenbeek op de datum van hun 
deportatie of veroordeling en overleden in de vreemde of ten gevolge van ziekten 
opgedaan gedurende hun deportatie 

 
Het behoort de familie toe alle vereiste bewijzen voor te leggen om van het begraven op het 
ereperk te genieten. 
 

Artikel 87.- 
 
Als grafsteen mag op dergelijk graf slechts een zuil aangebracht worden van het type door het 
Gemeentebestuur vastgelegd en door deze laatste geleverd. De zuil dient als enig toegelaten 
versiering. 

 

Artikel 88.- 
 
Het op de zuil aan te brengen opschrift wordt door de zorgen van het Gemeentebestuur en op zijn 
kosten gebeiteld. De perken worden uitsluitend door de Gemeente onderhouden en versierd. 
 
Geen enkel voorwerp mag aan de zuil vastgehecht worden. Het plaatsen op de graven, door de 
familie, van kransenhouders is verboden evenals het versieren met grint, cement,palmboompjes, 
enz... Slechts het neerleggen van gesneden bloemen wordt toegelaten. 
 

Artikel 89.- 
 
De ereperken bestemd tot de teraardebestelling zullen naarmate van het beschikbaar terrein 
gebruikt worden. 
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Artikel 90.- 
 
Buiten de ereperken overeenkomstig artikel 86 toegestaan, mag het College van Burgemeester en 
Schepenen, naargelang de beschikbare grond en na bijzondere beslissing voor ieder specifiek 
geval afzonderlijk te nemen, de teraardebestelling in ereperk toelaten van Molenbeekse burgers 
overleden in dienst van de Staat of die hoge diensten bewezen hebben aan de Gemeente, de 
gemeenschap, enz... zonder dat deze opsomming beperkend weze. 
 
Artikelen 87 tot 89 van huidig reglement zijn voor deze graven van toepassing. Dezelfde graven 
zullen alleen in geval van absolute noodzaak teruggenomen worden. 
 

 

IV – DE ONTGRAVINGEN 

 

Artikel 91.- 
 
Elke ontgraving – behalve deze beveeld door de gerechtelijke macht - wordt uitgevoerd met de 
toestemming van de Burgemeester, overeenkomstig huidig Reglement en de wet van 20.07.1971 
op de Begraafplaatsen en de Lijkbezorging, gewijzigd door de wet van 20 september 1998 en 
door de wet van 08 februari 2001; alsook het Tariefreglement op het lijkenvervoer en de 
ontgravingen.  
 
De Burgemeester kan zich niet verzetten tegen een door de gerechtelijke overheid bevolen 
ontgraving.  
 
Het moment van de uitvoering van de werkzaamheden wordt samen met het diensthoofd van de 
kerkhof overeengekomen (gedurende de uurwerken, tussen 8u en 15u, van maandag tot vrijdag). 
In ieder geval wordt een proces-verbaal van de ontgraving opgesteld. 
De ontgraving neemt plaats in aanwezigheid van het diensthoofd van de kerkhof (of diens 
vertegenwoordiger) en eventueel de personen die bevoegd zijn om er bij te wonen, en wordt door 
een door de gemeentebestuur gemachtigde onderneming uitgevoerd in het kader van een 
overheidsopdracht. 
 

Artikel 92.- 
 
Indien de staat van de opgegraven kist het vereist, schrijft de Burgemeester voor dat ze vernieuwd 
wordt of dat elke andere maatregel wordt genomen die van aard is de welvoeglijkheid of de 
openbare gezondheid te beschermen. 
 

Artikel 93.- 
 
De ontgravingstaks, de kosten van een nieuwe kist, de kosten voor het mogelijk wegnemen en 
terugplaatsen van het monument opgericht op het graf, evenals van de monumenten opgericht op 
de naastliggende graven, zijn ten laste van de belanghebbende families of van de verzoeker. Zij 
moeten eveneens de vervoers- en herbegravingskosten van het stoffelijk overschot betalen. 



20 

 

 

V. - ORDEMAATREGELEN BETREFFENDE MONUMENTEN, 

GRAFSTENEN, GRAFTEKENS, OPSCHRIFTEN EN 

PLANTSOENEN 

 

Artikel 94.- 
 
Iedereen heeft het recht op het graf van zijn bloedverwant of van zijn vriend een grafsteen of 
ander grafteken te plaatsen. 
 
Dit mag slechts geschieden voor zover het aanpalend graf bezet en gevuld is en ten vroegste zes 
weken na de begrafenis. 
 
Het onderhoud van de graven op geconcedeerde grond berust bij de belanghebbenden.  
 
Een graf wordt beschouwd als slecht onderhouden indien het permanent onzindelijk is, 
overwoekerd met plantengroei, vervallen, ingestort of bouwvallig. De verwaarlozing wordt 
geconstateerd bij akte van de Burgemeester of zijn gemachtigde. Die akte blijft een jaar lang nabij 
het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van die termijn en 
bij niet-herstelling kan de Gemeenteraad een einde maken aan het recht op de concessie. 

 

Artikel 95.- 
 
Met het indienen van een aanvraag voor het bekomen van een concessie voor een grafstede (cf 
art. 34) verbindt de aanvrager zich : 
 

- binnen het jaar van de teraardebestelling op de geconcedeerde grond een gedenkteken op 
te richten overeenkomstig de bepalingen van onderhavig reglement en onderrichtingen 
terzake ; 

- indien het een concessie voor 50 jaar betreft, op de geconcedeerde grond een monument 
op te richten met een voetstuk, gehouwen uit een stuk in natuurlijke materialen, 0,12 m dik 
voor de concessies in volle grond en 0,15 m dik voor de concessies met grafkelder ; 

- geen dieptesteun te metselen in om het even welk materiaal ; 
- het grafteken gedurende de ganse duur van de concessie te laten staan ; 
- op de eerste vordering van het Bestuur, aan het gedenkteken en gebeurlijk aan de kelder, 

de werken te doen uitvoeren die, om het even welke oorzaak, noodzakelijk geacht worden. 
 
Ingeval bovenvermelde verbintenissen niet zouden nageleefd worden, behoudt de Gemeente zich 
het recht voor tegen de in gebreke blijvende titularis of zijn rechthebbenden een rechtsvordering 
tot schadevergoeding in te spannen. Indien het gedenkteken niet binnen de voorgeschreven 
termijn opgericht is, zal elke verdere teraardebestelling in de concessie verboden worden. 
 

Artikel 96.- 
 
De stenen bestemd voor de graven van de centrale laan moeten, zowel aan de voorzijde als aan 
de achterzijde, op één lijn geplaatst worden. 
 

Artikel 97.- 
 
Betreffende de concessies voor 50 jaar, moeten de ontwerpen van gedenktekens alsook elke 
wijziging van het grafteken onderworpen worden aan de goedkeuring van de Burgemeester. 



21 

 

 

Artikel 98.- 
 
De terugname van gronden bestemd voor de gewone graven en voor de concessies voor 15 en 50 
jaar, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van onderhavig reglement(cf Hoofdstuk II lid 4).  
 
Vanaf de aankondiging van buiten gebruik stelling van een grond, mogen de families, na de 
toelating van de Burgemeester bekomen te hebben, graftekens en andere tekens die zij op de 
graven geplaatst hebben weghalen. Vanaf de vervaldag beschikt het Bestuur vrij over de niet 
weggenomen zinnebeelden en over de grond. 

 

Artikel 99.- 
 
Het is verboden binnen de omheining der begraafplaats monumenten, grafstenen, kruisen, 
vlechtdraad, materialen of welke voorwerpen ook dienende tot het oprichten van grafstenen of 
graftekens neer te leggen. Het bouwmateriaal wordt aangebracht naargelang het werk vordert ; 
het wordt voorlopig in de nabijheid van de werkplaats opgestapeld volgens aanduiding van de 
Conservator of zijn afgevaardigde. 
 
De stenen moeten gehouwen zijn en klaar om geplaatst te worden voor zij op de begraafplaats 
binnengebracht worden.Het plaatsen der graftekens moet gebeuren zonder onderbreking. De 
stenen mogen niet bewerkt worden zonder de toelating van de Conservator en dit alleen voor het 
opknappen en het houwen der opschriften en volgnummers. 
De herstellingen van gedenktekens of grafstenen in het algemeen, zo gering en van welke aard zij 
ook weze, mogen niet uitgevoerd worden zonder de instemming van de Conservator. 
 
De graftekens voor gewone graven of concessies voor 15 jaar moeten met één enkel transport op 
de begraafplaats gebracht worden tenzij hun hoog gewicht een afwijking op deze regel 
rechtvaardigt. 
 
De stenen welke dienen tot het oprichten van graftekens op gewone graven en concessies 
moeten, op al hun zichtbare kanten, gedreven, gehouwen of schoongemaakt zijn. 
 
's Zaterdags en op zon- en feestdagen is het verboden materiaal en stenen op de begraafplaats te 
brengen. Het beton, het cement en de mortel moeten op platen, in bakken of in andere daartoe 
dienende recipiënten geplaatst worden. 
 
Om het even welk werk en vervoer van materialen moet uitsluitend uitgevoerd worden gedurende 
de werkuren van het kerhofpersoneel. 
 
De Conservator of zijn afgevaardigde waakt erover dat er geen gebruik gemaakt wordt van 
materiaal dat door de bepalingen van onderhavig reglement verboden is. Hij stelt de overtreding 
vast, doet de werken stopzetten en stelt onmiddellijk zijn hiërarchische overste op de hoogte. 
 
Geen enkel monument mag geplaatst of weggenomen worden met slecht weer (regen, sneeuw, 
enz...), noch zonder vooraf de toelating van plaatsen of wegneming aan de Conservator of zijn 
afgevaardigde te vertonen. 
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Artikel 100.- 
 
Het is verboden bomen, struikgewas of rozelaars hoger dan 60 cm te planten. 
 
Enkel het verzorgen der tuintjes is toegelaten voor zover de lanen en wegen niet beschadigd 
worden en zindelijk gehouden worden. 
 
In de ruimte tussen de gedenktekens mogen er geen planten of andere voorwerpen geplaatst 
worden. Het is eveneens verboden de bomen in te snijden of te brandmerken, of enige takken of 
plantsoenen los te rukken of af te snijden. Dit verbod geldt niet voor het normaal onderhoud van 
de grafstenen door de familieleden of hun vertegenwoordigers. 
 
De Conservator of zijn afgevaardigde zal zonder verwittiging de verboden voorwerpen of planten 
doen verwijderen zo ze in overtreding met voornoemde bepaling werden geplaatst. 
 

Artikel 101.- 
 
Overeenkomstig de voorschriften van huidig Reglement betreffende de bezetting van het 
columbarium, is het neerzetten van bloemversiering, van voorwerpen of elke bijplanting verboden, 
zowel in de lanen van het columbarium als aan de voet van de cellen en op of in de nabijheid van 
het perk bestemd voor het uitstrooien van de as. Het is verboden om het even welk voorwerp vóór 
een cel van het columbarium te hangen of te plaatsen, met uitzondering van een bloemvaasje te 
verkrijgen bij het Bestuur, tegen de voorwaarden van het van kracht zijnde tarief. 
 

Artikel 102.- 
 
Het is verboden zand, stenen, as of ander materiaal te werpen of te strooien voor de graven of op 
de paden en toegangswegen door het Gemeentebestuur onderhouden, alsook in de ruimten 
tussen de graven. 
 
 

VI -  ALGEMENE POLITIEMAATREGELEN 

 

Artikel 103.- 
 
De begraafplaats is toegankelijk voor het publiek gans het jaar van 08 tot 17 uur. 
 

Artikel 104.- 
 
De toegang tot de begraafplaats is verboden aan personen in staat van dronkenschap, aan niet 
vergezelde kinderen, aan personen vergezeld van honden of andere dieren, en aan degene die 
pakken, vuurwapens of andere voorwerpen dragen die niet bestemd zijn voor de graven. 

 

Artikel 105.- 
 
Het is de bezoekers van het kerkhof verboden er binnen te komen en er te circuleren met een 
auto of eender welk voertuig zonder een voorafgaande schriftelijke toelating van de 
Burgemeester, behalve op 30 en 31 oktober en op 01 november. Enkel kinderwagens en 
voertuigen voor mindervaliden worden in de begraafplaats toegelaten zonder formaliteiten. 
 
In geval van toelating, moet dit dokument vertoond worden aan de ingang van het kerkhof of op 
ieder verzoek, aan de Conservator of zijn afgevaardigde.  
 
De toelating tot het kerkhof is in deze omstandigheden beperkt tussen 08 en 12 uur, van maandag 
tot vrijdag, uitgenomen op feestdagen.  
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Artikel 106.- 
 
De toegang tot de plaatsen bestemd voor het personeel en tot het lijkenhuis is streng verboden 
zonder een voorafgaande toelating. 
 

Artikel 107.- 
 
Het is verboden de graftekens te fotograferen zonder voorafgaande toestemming van de 
Burgemeester. 
 

Artikel 108.- 
 
Het is verboden de hekken, hagen of traliewerken van de grafsteden te beklimmen, op de graven 
te gaan of de omliggende grond te beschadigen ; de graftekens of alle voorwerpen die de 
grafsteden versieren te beschadigen en erop te schrijven ; bloemen of struiken op de graven en 
op de grond die nog niet tot de begravingen bestemd is, te snijden of uit te trekken ; de wegen te 
verlaten ; vuilnis binnen de omheining van de begraafplaats neer te leggen ; enigerlei voorwerpen 
te venten, tentoon te stellen of te verkopen ; te spelen ; te roken ; te zingen of muziek te maken 
zonder voorafgaande toestemming van de Burgemeester. 
Het is insgelijks verboden om het even welk voorwerp dat zich op de begraafplaats bevindt, weg te 
nemen of te verplaatsen zonder toelating van de Conservator of zijn afgevaardigde. 

 

Artikel 109.- 
 
De Gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstallen bedreven ten nadele van de 
families. Deze zullen vermijden op de graven voorwerpen neer te leggen die verlokken tot het 
wegnemen ervan. 
 

Artikel 110.- 
 
Hoegenaamd niemand mag binnen de begraafplaats zijn diensten aanbieden of handelskaarten 
met adressen afgeven aan bezoekers of personen die de lijkstoeten vergezellen. 
Het is eveneens verboden zijn bemiddeling te verlenen in elke zaak die onder de gemeentelijke 
bevoegdheid betreffende de begrafenissen valt. 
 

Artikel 111.- 
 
De personen die deze bepalingen overtreden, die de orde storen of die zich niet fatsoenlijk 
gedragen, kunnen van de begraafplaats verdreven worden en stellen zich bloot aan gerechterlijke 
vervolgingen. Indien nodig, zal het begrafenissenpersoneel beroep doen op de diensten van de 
politie. 
 
Buiten deze vervolgingen mag de Burgemeester, volgens de ernst van de omstandigheden, de 
toegang tot de begraafplaats voorlopig ontzeggen aan personen die de ordemaatregelen nopens 
de rustplaats overtreden hebben. 
 

Artikel 112.- 
 
Om het even werk voor het plaatsen, schilderen of schoonmaken van kruisen, grafzerken of 
grafmonumenten, enz... is ieder jaar verboden op 30 en 31 oktober en 1 en 2 november. 
 
Bij het sluitingsuur van 29 oktober mag geen materiaal meer op de begraafplaats afgezet worden. 
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VII.- SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 113.- 
 
Al de gevallen door onderhavig reglement niet voorzien en die een onmiddellijke oplossing vergen 
worden door het College van Burgemeester en Schepenen beslecht. 
 

Artikel 114.- 
 
Het reglement betreffende hetzelfde voorwerp door de Gemeenteraad vastgelegd op 21 november 
2002 wordt ingetrokken. 
 

Artikel 115.- 
 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet, zal onderhavig 
reglement overgemaakt worden aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan die 
van de Politierechtbank. 
Overeenkomstig de bepalingen van artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet zal het 
Reglement afgekondigd worden door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website 
van de gemeente. 
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