
 

ALGEMEEN GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE 

BEGRAFENISSEN EN DE BEGRAAFPLAATS 
 

 
De begrafenissen en het beheer van begraafplaatsen worden geregeld door: 

 
- De gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 (artikel 170); 
- De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikel 117);  
- Het Burgerlijk Wetboek (Boek I, Titel II, Hoofdstuk 2I, Afdeling 7, artikel 55 tot 60); 
- De ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 november 2018 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging; 
- Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018 tot vaststelling van 

de voorwaarden waaraan doodskisten, lijkwaden en andere lijkomhulsels moeten voldoen; 
- Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 tot vaststelling van de 

modaliteiten betreffende de laatste wilsbeschikking. 
 

 
 

HOOFDSTUK 1: OVER DE AANGIFTE, VERIFICATIE, DE KISTING EN VERVOER 
 

1. OVER DE AANGIFTE EN VERIFICATIE VAN OVERLIJDENS 

 
Artikel 1. 
 
§1. Elk overlijden dat zich in de gemeente voordoet, moet onverwijld worden aangegeven bij de Ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand. Hetzelfde geldt bij de ontdekking van een stoffelijk overschot op het grondgebied 
van de gemeente. 
 
§2 De aangevers komen met het gemeentebestuur de formaliteiten met betrekking tot de begrafenis 
overeen. Doen zij dit niet, dan beslist de administratie over de in artikel 13 bedoelde formaliteiten. 
 
§3. Behalve op feestdagen of in geval van uitzonderlijke sluiting, gaan de begrafenissen in de 
begraafplaats volgens hierna vermelde uurrooster door: 
 

- Gedurende normale dienst : 

• Van maandag tot vrijdag, tussen 08u en 15u ; 

• Zaterdagochtend, tussen 08u en 11u45, tegen betaling van een taks waarvan het bedrag door 
de Gemeenteraad wordt bepaald. 

 
- Gedurende zomerdienst (van 15 juli tot 15 augustus) : 

• Van maandag tot vrijdag, tussen 08u en 12u45 ; 

• Zaterdagochtend, tussen 08u en 11u45, tegen betaling van een taks waarvan het bedrag door 
de Gemeenteraad wordt bepaald. 

 
Artikel 2 .- 
 
§1. In geval het stoffelijk overschot van de overledene moet worden gecremeerd, wordt de verificatie van 
het overlijden verricht door een beëdigd arts die wordt aangewezen door de Ambtenaar van de Burgerlijke 
stand en waarvoor een door de Gemeenteraad vast te stellen vergoeding wordt betaald.  
 
§2. De vergunning om al dan niet te cremeren wordt verstrekt door de Ambtenaar van de Burgerlijke stand 
op basis van het verslag van de arts. 
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§3 Indien de toestand van het stoffelijk overschot echter aanwijzingen van een gewelddadige of verdachte 
dood lijkt te vertonen, mag de toestemming voor de begrafenis of crematie pas worden verleend nadat het 
verzet tegen de begrafenis of crematie door de gerechtelijke autoriteiten is opgeheven. 

 

2. OVER HET BIJHOUDEN VAN EEN REGISTER 

 
Artikel 3.- 
 
Er wordt een register bijgehouden, waarin van dag tot dag, zonder spaties, de begrafenisvergunningen en 
de plaats van de graven worden ingeschreven van de personen die op het grondgebied van de gemeente 
zijn overleden of dood zijn aangetroffen en van hen die buiten de gemeente zijn overleden en op de 
gemeentelijke begraafplaats begraven. 
 
 

3. OVER DE BALSEMING EN DE KISTING VAN STOFFELIJKE 

OVERSCHOTTEN 
 

Artikel 4.- 
 
Het is formeel verboden over te gaan tot het gieten, balsemen of begraven voordat de Ambtenaar van de 
Burgerlijke stand de machtiging tot teraardebestelling of crematie heeft verleend. 
 
Artikel 5.- 
 
§1. De gemeentelijke overheid controleert de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen 
betreffende de kisting van stoffelijke overschotten, tegen betaling van een taks waarvan het bedrag door 
de Gemeenteraad wordt bepaald. 
 
§2 Personen die hun stoffelijk overschot aan een universiteit hebben geschonken met het oog op 
wetenschappelijk onderzoek, alsmede behoeftige personen, zijn van deze belasting vrijgesteld. 
 
Artikel 6.- 
 
Het stoffelijk overschot moet worden opgeborgen in een kist, lijkwade of ander lijkomhulsel dat voldoet 
aan de voorwaarden die bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zijn vastgesteld. 
 
Artikel 7.- 
 
In afwijking van artikel 6 moet voor begrafenissen in concessies met een grafkelder of in een nis van de 
grafgalerij het stoffelijk overschot worden bijgezet in een metalen kist, die hermetisch is afgesloten en is 
aangebracht in een kist die in overeenstemming is met de wet. 
 
Artikel 8.- 
 
De Burgemeester kan toestemming verlenen tot balseming vóór de begrafenis in de gevallen bepaald 
door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 

4. OVER HET VERVOER VAN STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN 

 
Artikel 9.- 
 
Artikel 10 tot en met 14 zijn van toepassing op elke persoon die op het grondgebied van de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek overlijdt, alsook op personen die buiten het grondgebied van de gemeente overlijden 
en van wie het stoffelijk overschot met het oog op de begrafenis is bijgezet in een gebouw dat gelegen is 
op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek. 
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Artikel 10.- 
 
§1. Onverminderd artikel 55 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en artikel 28 en volgende van de 
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, is de 
overbrenging van personen die een natuurlijke dood zijn gestorven, toegestaan nadat het overlijden is 
vastgesteld door een geneesheer die daartoe de overlijdensakte, model IIIC of IIID genaamd, invult. 
 
 
§2. Het is verboden over te gaan tot de opbaring van het stoffelijk overschot voordat de toestemming voor 
het begraven of cremeren is verleend door de Ambtenaar van de Burgerlijke stand en de gemeentelijke 
overheid de kisting heeft gecontroleerd overeenkomstig artikel 5 van dit reglement. 
 
§3. Het vervoer van niet gecremeerde stoffelijke overschotten moet geschieden met een lijkwagen of een 
voertuig dat speciaal voor dit doel is uitgerust. Het vervoer van assen is gratis. 
 
§4. Tijdens begrafenisplechtigheden mag elke lijkkoets of elk voertuig dat speciaal voor dit doel is 
uitgerust, slechts één lijk tegelijk vervoeren. 
 
Artikel 11.- 
 
§1. Het uitvaartvervoer wordt verzekerd door private ondernemingen, naar vrije keuze van de families en 
de rechthebbenden van de overledene, zonder enige gemeentelijke tussenkomst op het gebied van 
vervoer en personeel. 
 
§2. Het is aan de families om met de private begrafenisondernemers alle nodige regelingen te treffen om 
de wijze van uitvoering van het uitvaartvervoer van hun overledenen te regelen. 
Deze keuzen moeten in overeenstemming zijn met de ter zake geldende politiewetten en voorschriften en 
de goede orde, het fatsoen en het respect voor de nagedachtenis van de overledenen eerbiedigen. In dit 
verband wordt er uitdrukkelijk aan herinnerd dat de controlebevoegdheid van de gemeentelijke overheid 
absoluut intact blijft. 
 
Artikel 12.- 
 
§1. Het uitvaartvervoer geeft geen aanleiding tot de inning van enige taks of vergoeding, met uitzondering 
van de taks voorzien voor de controle op de kisting van de op het grondgebied van de gemeente overleden 
personen zoals bepaald in artikel 5. 
 
§2 Het is alle werknemers en personeelsleden van de Begrafenisdienst uitdrukkelijk verboden uit hoofde 
van hun functie fooien te vragen of te ontvangen, in welke vorm dan ook. 
 
Artikel 13.- 
 
§1. De begrafenis van behoeftigen gebeurt op een behoorlijke manier en wordt georganiseerd door het 
gemeentebestuur. 
 
§2. Onverminderd het voorgaande lid en bij ontstentenis van maatregelen die door de familie 
overeenkomstig artikel 11 van dit reglement worden genomen, worden de kisting en het vervoer uitgevoerd 
door het gemeentebestuur, op een behoorlijke wijze en op kosten van de eventuele nalatenschap, tegen 
betaling van een taks waarvan het bedrag door de Gemeenteraad wordt vastgesteld. 
 
Artikel 14.- 
 
Het stoffelijk overschot van een persoon die buiten het grondgebied van de gemeente is overleden, mag 
zonder toestemming van de burgemeester niet op de begraafplaats Sint-Jan Molenbeek worden afgezet 
of binnengebracht. 
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HOOFDSTUK 2: OVER HET MORTUARIUM 

  
Artikel 15.- 
 
Het gemeentelijk mortuarium is bestemd voor de opvang van stoffelijke overschotten die niet op de plaats 
van het overlijden kunnen worden bewaard, of wanneer de volksgezondheid zulks vereist. Het ontvangt 
ook, voor identificatiedoeleinden, de stoffelijke overschotten van onbekenden en van personen bij wie een 
autopsie moet worden verricht op grond van een rechterlijke beslissing. 
 
Artikel 16.- 
 
§1. Het verblijf van het stoffelijk overschot in het mortuarium, op verzoek van de families of, bij ontstentenis, 
van iedere belangstellende, geeft aanleiding tot de inning van een dagelijkse taks, waarvan het bedrag 
wordt vastgelegd door de Gemeenteraad.  
 
§2. De in § 1 bedoelde vergoeding is niet verschuldigd wanneer de overbrenging naar het mortuarium 
geschiedt om redenen van volksgezondheid, of op bevel van het gemeentebestuur of van de gerechtelijke 
autoriteiten. 
 
§3 Toegang tot het mortuarium wordt verleend door het Diensthoofd van de begraafplaats: 

- Tussen 07u30 en 15u00 in de periodes buiten de zomerdienst; 
- Tussen 07u30 en 12u30 tijdens de zomerdienstperiode. 

 
§4. Buiten de in dit reglement voorziene toegangsuren wordt de toegang verzekerd door de diensten van 
de tweede politieafdeling. 
 
 

HOOFDSTUK 3: OVER DE VERSCHILLENDE WIJZEN VAN BEGRAVEN 
 
Artikel 17.- 
 
De verschillende wijzen van begraven worden bepaald door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
 

1. ALGEMEENHEDEN 

 
Artikel 18.- 
 
§1. Begrafenissen van niet gecremeerde stoffelijke overschotten mogen alleen plaatsvinden op 
gemeentelijke of intercommunale begraafplaatsen, op zodanige wijze dat de behoeften van de 
begrafenisdienst verzoend kunnen worden met het billijke comfort van de families. 
 
§2. Begrafenissen op de gemeentelijke begraafplaats geschieden zonder onderscheid van eredienst of 
levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging, door het personeel van het Gemeentebestuur en 
overeenkomstig de bevelen van de Burgemeester. 
 
§3. De begraafplaats beschikt over: 

- Een grasveld voor het uitstrooien van assen; 
- Een columbarium; 
- Een doodsbeenderhuisje (een gesloten herdenkingsmonument gelegen in de begraafplaats, waar 

de beenderen of assen van de overledenen worden verzameld nadat hun grafconcessie beëindigd 
is); 

- Een perceel sterren gereserveerd voor foetussen zonder leven geboren tussen de 106e en 180e 
dag van de zwangerschap alsook voor minderjarige kinderen; 

- Een perceel voor het begraven van urnen, genoemd urnenveld; 
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Deze percelen maken deel uit van de begraafplaats, zonder enige fysieke scheiding met de rest van de 
begraafplaats. 
 
Artikel 19.- 
 
§1. Lichamen kunnen begraven worden:  

• In volle grond, zonder concessie; 

• In een concessie: 
o In volle grond voor 15, 30 of 50 jaar 
o In een grafkelder of in de grafgalerij voor 50 jaar 

 
§2. De assen worden bewaard:  

• Op de begraafplaats 
o In volle grond of in een graf met concessie 
o In het columbarium 

• Op een andere plaats dan de gemeentelijke begraafplaats 

• Op de erevelden voor de in de artikelen 81 tot en met 85 bedoelde personen. 
 
§3 De asurnen mogen ook op een perk van de gemeentelijke begraafplaats worden uitgestrooid. 
 
Artikel 20. 
 
§1. De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten en asurnen 
van personen: 
 

- Die in de gemeente stierven of er hun domicilie hadden; 
- Die buiten de gemeente overleden zijn, maar hun domicilie in Sint-Jans-Molenbeek hadden; 
- Die het recht hebben er begraven te worden ten gevolge van de verwerving van een grafconcessie 

of die zijn aangewezen door de houder van een collectieve grafconcessie. 
 
§2. Het in dit artikel bedoelde domicilie wordt uitsluitend gerechtvaardigd door de inschrijving in de 
bevolkingsregisters of in de registers van vreemdelingen. 
 
Artikel 21.- 
 
Platen en markeringen geven de nummers van de grasvelden en hun grenzen aan. 
 
Artikel 22.- 
 
§1. Elk lichaam dat in de grond wordt begraven, wordt horizontaal in een afzonderlijk graf begraven, met 
uitzondering van teraardebestellingen in bijzondere graven die in concessie zijn met het oog op de 
teraardebestelling van verscheidene lichamen. 
 
§2. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 1, kan de Burgemeester evenwel toestaan dat de moeder en 
een doodgeboren kind, alsmede een doodgeboren tweeling, in hetzelfde graf worden begraven. 
 
Artikel 23.- 
 
Wanneer in een perceel niet meer kan worden begraven volgens de voorwaarden van dit reglement, 
mogen gedurende vijftien jaar vanaf de laatste teraardebestelling geen nieuwe graven worden gedolven, 
tenzij met toestemming van de Gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verleend na 
instemming van de provinciale gezondheidsinspectie. 
 
Artikel 24.- 
 
Onverminderd de eerbiediging van de laatste wensen met betrekking tot de begrafenis, beslist de 
gemeenteraad over de bestemming van stoffelijke overschotten die op de begraafplaats worden 
aangetroffen. 
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Deze worden ofwel bijgezet in een doodsbeenderhuisje ofwel gecremeerd en de assen worden ofwel 
uitgestrooid op het daartoe bestemde perceel ofwel bijgezet in een doodsbeenderhuisje. 
 

2. WACHTKELDERS 

 

Artikel 25. 
 
§1. De op de begraafplaats aangelegde wachtkelders zijn ter beschikking van de families voor de tijdelijke 
bewaring van stoffelijke overschotten en urnen: 
 

- Om in de grafconcessies te worden geplaatst; 
- Om later te worden vervoerd naar de provincies of naar het buitenland. 

 
§2. Paragraaf 1 is alleen van toepassing voor zover de overledene een met name genoemde plaats op 
een grafconcessie heeft. 
 
Artikel 26.- 
 
Een hermetisch gesloten metalen kist is verplicht voor het deponeren van een lichaam in een wachtkelder. 
 
Artikel 27.- 
 
§1. Het verblijf van stoffelijke overschotten in de wachtkelders mag de termijn van drie maanden niet 
overschrijden en is onderworpen aan de voorafgaande betaling van een vergoeding, in overeenstemming 
met de desbetreffende tariefvoorschriften. 
 
§2. Indien de families bij het verstrijken van de termijn geen maatregelen hebben getroffen voor de 
definitieve begrafenis, worden de stoffelijke overschotten van rechtswege bijgezet in een graf waarvan de 
prijs overeenkomt met het betaalde bedrag. 
 
§3. Er is geen taks verschuldigd indien de in de wachtkelder te plaatsen kist of urn normaliter in een 
bestaand of een nieuw verworven perceel zou worden begraven. 
 

3. TERAARDEBESTELLINGEN IN GROND ZONDER CONCESSIE 

 
Artikel 28. 
 
§1. Teraardebestellingen in grond zonder concessie gebeurt in de grond voor een periode van 5 jaar. 
 
§2. De in §1 bedoelde teraardebestellingen vinden plaats in een graf waarin sedert vijf jaar geen 
teraardebestelling heeft plaatsgehad en waarvan de afmetingen de volgende zijn 
 

- Volwassenen: 0,80 m breed bij 1,80 m lang;  
- Kinderen jonger dan 7 jaar: 0,80 m breed bij 1 m lang. 

 
§3. Deze graven mogen pas worden geruimd nadat een kopie van het verwijderingsbesluit gedurende een 
jaar is aangeplakt op de plaats van het graf en aan de ingang van de begraafplaats, en wel na afloop van 
de termijn van 5 jaar. 
 
Artikel 29.- 
 
Het begraven van urnen is geregeld in punt 5 van dit Hoofdstuk. 
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4. TERAARDEBESTELLINGEN IN GRAFCONCESSIES 

 

1) Algemeenheden 

 
Artikel 30.- 
 
§1. Bij delegatie door de Gemeenteraad kunnen door het College van Burgemeester en Schepenen op de 
begraafplaats percelen worden toegekend voor bepaalde graven, overeenkomstig de bepalingen van dit 
Reglement en het Tariefreglement inzake de grafconcessies en assenbestemming. 
 
§2. De verschillende vormen van concessies in volle grond zijn: 
 

- 15 jaar voor individuele personen; 
- 30 jaar in de grond voor een maximum van twee stoffelijke overschotten; 
- 50 jaar in de grond voor een maximum van twee stoffelijke overschotten; 
- 50 jaar met een grafkelder van twee plaatsen; 
- 50 jaar met een grafkelder van drie plaatsen; 
- 50 jaar voor individuele personen in een nis in de grafgalerij; 

 
§3. De percelen van 50 jaar met een grafkelder met drie plaatsen of in de grafgalerij worden toegewezen 
naar gelang van de beschikbaarheid. 
 
§4. In het columbarium of in het urnenveld kan het College concessies voor cellen toekennen voor: 
 

- 15 jaar en maximaal twee urnen; 
- 30 jaar en maximaal twee urnen; 
- 50 jaar en maximaal twee urnen. 

 
Artikel 31. 
 
§1. De in concessie toegekende percelen worden door het Diensthoofd van de begraafplaats of diens 
vertegenwoordiger ter beschikking van de houders gesteld. 
 
§2. Individuele en collectieve concessies zijn, net als de begraafplaats, onderworpen aan het gezag, de 
politie en het toezicht van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 32.- 
 
§1. Een in concessie toegekend stuk grond kan door het gemeentebestuur worden teruggenomen als het 
algemeen belang of de eisen van de dienst zulks vereisen. In dat geval moet de houder een nieuwe site 
toegewezen krijgen zonder enige schadevergoeding. 
 
§2. In het in het eerste lid bedoelde geval komen de opgraving en de overbrenging van het stoffelijk 
overschot, alsmede de verplaatsing van het grafmonument en, eventueel, de bouw van een grafkelder 
volgens de geldende voorschriften, ten laste van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 33.- 
 
§1. De aanvraag voor een grafconcessie in de grond of in een grafkelder omvat de verbintenis om: 

- Een grafmonument te laten oprichten op het perceel overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 
V van dit reglement, alsmede alle wijzigingen die daarin kunnen worden aangebracht. 

- Deze algemene bepalingen en die van hoofdstuk V van dit reglement, alsook alle wijzigingen die 
daarin kunnen worden aangebracht, zonder voorbehoud na te leven.  

 
§2. De toepassing van paragraaf 1 vloeit voort uit de indiening van de concessieaanvraag zelf. 
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Artikel 34.- 
 
§1. De concessies die vóór 13 augustus 1971 voor eeuwig werden verleend en die hernieuwbaar zijn 
overeenkomstig artikel 11 van de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging, blijven op de huidige begraafplaats behouden tot ze door de 
Gemeenteraad wordt gesloten.  
 
§2. De in paragraaf 1 bedoelde concessies kunnen kosteloos met 50 jaar worden verlengd 
overeenkomstig de artikelen 7, 9 en 11 van voornoemde Ordonnantie en de bepalingen van dit reglement, 
bij de opening van een nieuwe begraafplaats door de Gemeenteraad. 
 
Artikel 35.- 
 
De monumenten van de concessies moeten te allen tijde in een perfecte staat van instandhouding en 
onderhoud worden gehouden door de houders. Deze laatsten blijven ten allen tijde ten opzichte van 
derden aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich later aan naburige grafkelders of monumenten, 
aan bezoekers of aan het personeel van de begraafplaats zouden voordoen ten gevolge van slechte 
kwaliteit van de materialen, gebrekkige afwerking of gebrek aan onderhoud. 
 
Artikel 36.- 
 
§1. De overbrenging, op verzoek van de houder van het perceel, van een urn of van een bijgezet lichaam 
naar een andere plaats op de gemeentelijke begraafplaats kan alleen geschieden door de verwerving van 
een nieuwe concessie onder de voorwaarden van het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de 
overbrenging.  
 
§2. De overdracht heeft tot gevolg dat afstand wordt gedaan van de voor het eerste perceel betaalde prijs 
en van alle verworven rechten. 
 
Artikel 37.- 
 
§1 Houders van een concessie zijn verplicht een grafmonument op te richten overeenkomstig de 
bepalingen van dit reglement. 
 
§2 Deze verplichting vloeit voort uit de indiening van de concessieaanvraag zelf. 
 
Artikel 38.- 
 
§1. Bij het verstrijken van de concessie moeten de tekens die de plaats van het graf aanduiden, door de 
belanghebbenden zonder vordering worden verwijderd. Als ze niet binnen drie maanden worden 
verwijderd, behoren de monumenten en de tekens die de plaats van het graf aanduiden toe aan de 
gemeente. 
 
§2. Het bevoegde orgaan is het College van Burgemeester en Schepenen, dat als enige de bestemming 
bepaalt van de materialen die aan de gemeente worden toegewezen. 
 

A. Concessiehouders 

 
Artikel 39. 
 
§1. De concessiehouder is de aanvrager die de prijs van de concessie heeft betaald en het akkoord van 
het College van Burgemeester en Schepenen heeft verkregen.  
 
§2. Tussen de gemeente en de concessiehouder wordt een overeenkomst gesloten. 
 
§3. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de concessiehouder om te bepalen wie de begunstigde 
van het perceel kan zijn.  
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§4. In geval van overlijden van de concessiehouder wordt de lijst van begunstigden onveranderlijk. 
 
Artikel 40.- 
 
§1. Concessies verlenen aan de houder geen eigendomstitel, doch slechts een recht van genot en gebruik 
met een bijzondere en nominatieve overdracht. 
 
§2. In geval van verplaatsing van de gemeentelijke begraafplaats hebben de rechthebbenden, of de 
begunstigden in geval van overlijden van de rechthebbende, geen ander recht dan de opgraving en de 
kosteloze verkrijging op de nieuwe begraafplaats van een perceel met dezelfde afmetingen als het perceel 
dat hun was toegekend, onder voorbehoud van een verzoek tot overbrenging, dat vóór de datum van 
stopzetting van de teraardebestellingen moet worden ingediend. 
 
§3. De gemeente kan om geen enkele reden tot schadevergoeding worden verplicht. 
 

B. De begunstigden van de concessie 

 
Artikel 41.- 
 
Een individuele concessie kan alleen worden gebruikt voor het graf van de persoon aan wie ze is 
toegekend. Het is niet overdraagbaar of overerfbaar. 
 
Artikel 42.- 
 
Collectieve concessies zijn uitsluitend bestemd voor de teraardebestelling van de stoffelijke overschotten 
van: 
 

- De houder, zijn huwelijkspartner, zijn wettelijk samenwonende partner, zijn ouders, zijn verwanten 
en derden die door de houder van het perceel zijn aangewezen; 

- Een derde partij, hun huwelijkspartner, ouders en familieleden; 
- Leden van een of meer woongemeenschappen; 
- Personen die aan het Gemeentebestuur te kennen hebben gegeven dat zij samen begraven willen 

worden; 
- Personen die ten tijde van het overlijden van een van hen een feitelijk gezin vormden. 

 
Collectieve concessies mogen niet worden overgedragen of gebruikt voor het begraven van leden van 
eenzelfde vereniging of corporatie. 
 

C. Vernieuwingen en overdrachten van concessies 

 
Artikel 43.- 
 
§1. In de mate van het mogelijke kan elke belanghebbende een vernieuwing van de concessie vragen, 
hetzij voor dezelfde termijn, hetzij voor ten hoogste 50 jaar, onder de voorwaarden van het tarief dat van 
kracht is op het ogenblik van de vernieuwing. 
 
§ 2 In elk geval beslist de Ambtenaar van de Burgerlijke stand of tot opgraving wordt overgegaan, waarvan 
de prijs door de belanghebbenden tegelijk met de prijs van de concessie moet worden betaald. 
 
§3. In afwijking van paragraaf 1 kunnen concessies voor 15 jaar die tussen 1 januari 2005 en de 
inwerkingtreding van deze verordeningen zijn verleend, worden vernieuwd voor dezelfde termijn of voor 
een termijn van 30 of 50 jaar, onder de voorwaarden van het tarief dat van kracht is op het moment van 
de vernieuwing. 
 
Artikel 44.- 
 
In geval van overdracht of omzetting van een individuele concessie in een collectieve concessie mag het 
voor de eerste concessie betaalde bedrag evenwel in mindering worden gebracht op de vereiste prijs. 
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Deze bepaling is alleen van toepassing als de overdracht of de transformatie plaatsvindt tijdens het eerste 
derde deel van de looptijd van de concessie. In geen geval kan de te verrichten inhouding aanleiding 
geven tot terugbetaling van een saldo door de gemeente. 
 
Artikel 45.- 
 
§1. De definitieve teraardebestelling op de begraafplaats van een andere gemeente van het stoffelijk 
overschot van een persoon voor wie een concessie werd verkregen, brengt van rechtswege het verlies 
mee van de toegekende rechten, zowel voor het perceel als voor de grafkelder, zonder teruggave van de 
door de rechthebbende aan de gemeente gestorte sommen. 
 
§2. Het eventueel opgerichte monument moet binnen een maand vóór de definitieve opgraving worden 
verwijderd, zulks in overleg met het Diensthoofd van de begraafplaats, bij gebreke waarvan de opgraving 
niet kan plaatshebben. 
Het materiaal dat bij de opgraving vrijkomt kan rechtstreeks door de families worden gerecupereerd, zo 
niet, dan komt het toe aan het gemeentebestuur. 
 

2) Concessies van 15 jaar in volle grond 

 
Artikel 46.- 
 
Tijdelijke concessies voor een duur van 15 jaar in de grond worden verleend door het College van 
Burgemeester en Schepenen tegen het tarief en onder de voorwaarden bepaald in het Tariefreglement op 
de grafconcessies en assenbestemming, aan eenieder die al dan niet op het grondgebied van de 
gemeente gedomicilieerd is. 
 
Artikel 47.- 
 
Tijdelijke concessies voor een duur van 15 jaar in de grond zijn uitsluitend individueel en kunnen niet op 
voorhand worden verleend. Zij kunnen alleen worden gebruikt voor de begrafenis van de persoon voor 
wie zij zijn toegekend. Zij zijn noch overdraagbaar, noch vererfbaar. 
 
Artikel 48.- 
 
Tijdelijke concessies voor 15 jaar in de grond hebben de volgende afmetingen 
 

- Volwassenen: 0,80 m breed en 1,80 m lang;  
- Kinderen jonger dan 7 jaar: 0,80 m breed en 01 m lang. 

 
De voorschriften voor het bijzetten van assen worden hieronder uiteengezet.  
 
Artikel 49.- 
 
Behalve in geval van vernieuwing overeenkomstig artikel 43, wordt het perceel teruggenomen op 31 
december van het vijftiende jaar, zonder uitzondering of verlenging van de termijn. Deze terugneming 
wordt bekendgemaakt door aanplakking op de plaats van het graf en bij de ingang van de begraafplaats 
en door elke andere vorm van publiciteit die nuttig wordt geacht. De aanplakking vindt plaats ten minste 
één jaar vóór de vervaldatum van het perceel. 

 

3) Concessies van 30 of 50 jaar 
 

Artikel 50.- 
 
Grondconcessies voor een duur van 30 of 50 jaar worden door het College van Burgemeesters en 
Schepenen verleend tegen het tarief en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in het Tariefreglement 
op de grafconcessies en assenbestemming, aan eenieder die al dan niet op het grondgebied van de 
gemeente gedomicilieerd is. 
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De looptijd van de concessie verstrijkt op 31 december: 

- Het dertigste jaar na de datum van aanvraag voor concessies die voor 30 jaar worden verleend; 
- Het vijftigste jaar na de datum van aanvraag voor concessies die voor 50 jaar worden verleend; 

 
Artikel 51.- 
 
Grafconcessies voor een periode van 30 of 50 jaar worden verleend : 
 

- In de grond, voor maximaal twee stoffelijke overschotten of twee urnen; 
 
Grafconcessies voor een duur van 50 jaar kunnen ook worden toegekend:  
 

- In een grafkelder met twee plaatsen; 
- In een grafkelder met drie plaatsen; 
- Individueel in een nis in de grafgalerij. 

 
De locaties van de concessies worden door de Burgemeester aangewezen. 
 
Artikel 52.- 
 
Concessies zijn noch overdraagbaar, noch vererfbaar. Zij kunnen alleen worden gebruikt voor het graf van 
personen die door de houder zijn aangewezen om daar te worden begraven. Deze lijst van begunstigden 
kan alleen door de houder zelf worden gewijzigd, met uitsluiting van elke andere persoon. 
 
Artikel 53.- 
 
§1. Behalve in geval van vernieuwing overeenkomstig dit reglement, wordt het perceel teruggenomen op 
31 december van het dertigste of vijftigste jaar, zonder uitzondering of verlenging van de termijn. Deze 
terugneming wordt bekendgemaakt door aanplakking op de plaats van het graf en bij de ingang van de 
begraafplaats en door elke andere vorm van publiciteit die nuttig wordt geacht. De aanplakking vindt plaats 
ten minste één jaar vóór de vervaldatum van het perceel. 
 
§2. Indien tussen de datum van de laatste teraardebestelling in de concessie en het verstrijken van de 
periode waarvoor het perceel is toegekend, geen vernieuwing wordt aangevraagd, blijft het graf gedurende 
vijf jaar gehandhaafd, te rekenen vanaf de datum van overlijden indien deze minder dan vijf jaar voor de 
datum van het verstrijken van de concessie heeft plaatsgevonden. 
 
Artikel 54.- 
 
Het recht om een grafkelder of een nis in de grafgalerij te openen behoort toe aan de Burgemeester. De 
grafkelders en nissen in de grafgalerij mogen slechts worden geopend ten behoeve van de 
begrafenisdienst en door het daartoe aangewezen personeel van de begraafplaats, tenzij door de 
Burgemeester een afwijking is toegestaan. 
 
Behalve in geval van teraardebestelling of plaatsing van het stoffelijk overschot in de daartoe bestemde 
nis van de grafgalerij, geschieden deze handelingen na uitnodiging van de eigenaar in persoon of 
vertegenwoordigd door een gemachtigde en in tegenwoordigheid van het Diensthoofd van de 
begraafplaats of diens vertegenwoordiger. 
 
Onmiddellijk na de teraardebestelling of de plaatsing van het stoffelijk overschot in de nis van de 
grafgalerij, wordt het perceel of de nis door het gemeentebestuur voorzien van een steen en 
gecementeerd. 
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A. In volle grond 

 
Artikel 55.- 
 
De afmetingen van de concessies in de grond voor een duur van 30 of 50 jaar zijn als volgt  
 

- Volwassenen: 1m breed bij 2m lang; 
- Kinderen onder de 7 jaar: 1m breed bij 1m lang. 

 
Artikel 56.- 
 
Voorafgaand aan elke teraardebestelling in een bestaande concessie van 30 of 50 jaar oud, moet de 
houder het opgerichte monument - alsmede eventuele aangrenzende monumenten, indien nodig met 
instemming van de rechthebbenden - op eigen kosten en volgens de aanwijzingen van de dienst laten 
verwijderen, bij gebreke waarvan het stoffelijk overschot in een gewoon graf zal worden begraven. 
 
Indien het stoffelijk overschot echter in een metalen omhulsel is geplaatst, kan het in een wachtkelder 
worden geplaatst, overeenkomstig de bepalingen van het geldende Tariefreglement. 
 
Indien de monumenten niet binnen een termijn van 3 maanden tot 1 jaar na de begrafenis worden 
teruggeplaatst, worden de werkzaamheden ambtshalve uitgevoerd door het bestuur, op kosten en risico 
van de in gebreke blijvende eigenaar, tegen betaling van een taks waarvan het bedrag door de 
Gemeenteraad wordt vastgelegd. 
 

B. In een grafkelder 

 
Artikel 57.- 

 
§1. De grafkelders zijn bestemd voor de plaatsing van twee niet-gecremeerde stoffelijke overschotten. Ze 
zijn door de plaatselijke overheid zo gebouwd dat ze twee afzonderlijke plaatsen vormen. 

 
§2. De afmetingen zijn vastgesteld op 1m10 breed en 2m40 lang. 

 
§3. In afwijking van de eerste twee alinea's kunnen de bestaande grafkelders die bestemd zijn om drie 
niet-gecremeerde stoffelijke overschotten te ontvangen en die zijn vrijgemaakt wegens het niet vernieuwen 
van de concessie, het voorwerp zijn van een nieuwe concessieaanvraag om drie niet-gecremeerde 
stoffelijke overschotten te plaatsen. 

 
Artikel 58.- 

 
Elke plaats in een grafkelder is uitsluitend bestemd voor de begrafenis van één niet-gecremeerd stoffelijk 
overschot. 
 
Artikel 59.- 

 
In afwijking van artikel 58, in toepassing van de wettelijke voorschriften en in overeenstemming met de 
door de Gemeenteraad goedgekeurde tariefverordeningen: 

 
- De plaats in een grafkelder voor een niet-gecremeerd stoffelijk overschot kan worden ingenomen 

door twee urnen 
- In een grafkelder met twee of drie plaatsen kan bij de niet-gecremeerde stoffelijke overschotten 

een urn worden geplaatst. 
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C. In de grafgalerij 

 
Artikel 60. 
 
§1. De nissen van de grafgalerij zijn bestemd voor de plaatsing van een niet-gecremeerd stoffelijk 
overschot. 
 
§2. De maximumafmetingen van de kist zijn vastgesteld op 0,70 m breed, 2 m lang en 0,70 m hoog. 
 
 

5. ASBESCHIKKING IN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS 

 
Artikel 61.- 
 
De assen van de overledene worden met respect en waardigheid behandeld en mag niet het voorwerp 
zijn van enige commerciële activiteit, met uitzondering van activiteiten die verband houden met de 
uitstrooiing, de teraardebestelling of het overbrengen naar de plaats waar de assen zullen worden 
bewaard. 
 
Artikel 62.- 
 
De assen van gecremeerde stoffelijke overschotten mogen worden uitgestrooid of bewaard op een andere 
plaats dan de gemeentelijke begraafplaats.  
Op de dag dat de conservering eindigt, moet de asurn worden teruggebracht naar de gemeentelijke 
begraafplaats. 
 
Artikel 63.- 
 
Op de gemeentelijke begraafplaats mogen de assen van gecremeerde stoffelijke overschotten worden: 
 

- Uitgestrooid; 
- Verzameld in urnen. De urnen mogen worden: 

• Begraven op ten minste 80 cm diepte  
o In de grond, in een speciaal daarvoor bestemd urnenveld, gedurende 05, 15, 30 of 50 jaar: 
o In een grafkelder met twee of drie plaatsen voor 50 jaar 

• Geplaatst in een columbarium voor 05, 15, 30 of 50 jaar. 
 

A. Begraven van asurnen in volle grond of in een grafconcessie 

 
Artikel 64.- 
 
Het begraven van een urn in de grond gedurende een periode van 05 jaar is onderworpen aan de 
bepalingen van punt 3 van dit hoofdstuk. 
 
Artikel 65.- 
 
§1. Percelen kunnen in concessie worden toegekend onder dezelfde voorwaarden als die vermeld in punt 
4 van dit hoofdstuk. 
 
Het in concessie toegekende perceel moet de volgende afmetingen hebben  

- 0,50 m breed en 0,50 m lang; 
 
§2. Met het oog op de eenvormigheid verbindt de houder van een concessie die zich op het urnenveld 
bevindt, zich ertoe de Administratie onder de voorwaarden van het geldende tarief een gedenkplaat te 
laten aanbrengen waarop alleen de naam en de voornamen van de overledene, diens geboorte- en 
sterfdata, alsmede de naam en de voornaam van diens eventuele partner kunnen worden vermeld. Het 
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graveren van deze vermeldingen wordt uitgevoerd door het Bestuur, volgens het door de Gemeenteraad 
vastgelegde tarief. 
 
Artikel 66.- 
 
Wanneer een urne wordt begraven, mag het eventuele beschermingsomhulsel niet van resistente 
materialen zijn gemaakt. De overtreder moet het omhulsel op eigen kosten verwijderen voor de begrafenis. 
 
 

B.- Plaatsing in een columbarium 

 
Artikel 67.- 
 
Urnen met de stoffelijke overschotten van gecremeerde overledenen mogen worden bijgezet in een cel 
van het columbarium dat op de gemeentelijke begraafplaats is opgericht. 
 
Artikel 68.- 
 
§1. Cellen worden toegekend voor een periode van 05, 15, 30 of 50 jaar, overeenkomstig de bepalingen 
van dit Reglement en het Tariefreglement inzake grafconcessies en de assenbestemming. 
 
§2. Cellen voor 05 jaar zijn bedoeld voor de plaatsing van een enkele urn. 
 
§3. Cellen die voor 15, 30 of 50 jaar zijn toegekend, mogen een of twee urnen bevatten. 
 
Artikel 69.- 
 
De afmetingen van het omhulsel van een urne die bestemd is om in een cel van het columbarium te 
worden geplaatst, mogen niet meer bedragen dan 26 cm hoog en 19 cm breed. 
 
Artikel 70.- 
 
§1. Om de uniformiteit te verzekeren, zal het gemeentebestuur een granieten gedenkplaat aanbrengen op 
elke cel waarvoor een concessie is verleend. 
 
§2. Op de granieten gedenkplaat verbindt de houder van een plaats in het columbarium zich ertoe om 
door het Bestuur, onder de voorwaarden van het geldende tarief, een naamplaatje te laten aanbrengen 
waarop alleen de naam en de voornamen van de overledene, diens geboorte- en sterfdatum, alsook de 
naam en de voornaam van de eventuele partner kunnen worden vermeld. Het graveren van deze 
gegevens wordt uitgevoerd door de Administratie, volgens het door de Gemeenteraad vastgestelde tarief. 
 
Artikel 71.- 
 
§1. Alle kosten in verband met het onderhoud van de granieten gedenkplaat en het naamplaatje komen 
ten laste van de houder.  
 
§2. Deze laatste is ook verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die het gevolg kunnen zijn van het 
gebrek aan onderhoud van deze gedenkplaten. Elke gedenkplaat die, om welke reden dan ook, stuk is of 
niet meer in orde is, moet onmiddellijk worden vervangen. 
  
Artikel 72.- 
 
§1. De neerlegging van bloemen, voorwerpen of enige beplanting is verboden, zowel in de gangen van 
het columbarium als aan de voet van de cellen en op of nabij de het perk bestemd voor het uitstrooien van 
de assen. 
 
§2. De Bewaarder of zijn afgevaardigde verwijdert zonder waarschuwing de planten en voorwerpen die in 
strijd met het bepaalde in lid 1 zijn geplaatst. 
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§3. Geen enkel voorwerp mag voor een cel van het columbarium worden opgehangen, vastgelijmd of 
geplaatst, met uitzondering van een klein vaasje voor een boeket, verkrijgbaar bij de Administratie volgens 
de voorwaarden van het geldende tarief. 
 
Artikel 73.- 
 
Aan het einde van de termijn van 5, 15, 30 of 50 jaar en op voorwaarde dat de concessie niet wordt 
vernieuwd, kan op verzoek van de familie en tegen het geldende tarief voor een hernieuwbare periode 
van 5 jaar een nieuw naambordje worden geplaatst op de daartoe voorziene gedenkmuur. 
 
Artikel 74 .- 
 
§1. Bij het verstrijken van een concessie kunnen de families het naambordje terugnemen onder formeel 
voorbehoud van de rechten van belanghebbende derden en met machtiging van de Burgemeester. 
 
§2. Na de vervaldatum beschikt de Administratie over de gedenkplaten die niet zijn opgeëist vóór 31 maart 
volgend op het jaar waarin de concessie afloopt. 
 
Artikel 75. 
 
De concessieplaatsen kunnen worden vernieuwd overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement. 
 
Artikel 76. 
 
Bij gebrek aan vernieuwing behoudt het Gemeentebestuur zich het recht voor de urnen waarvan de 
toegekende bewaartermijn meer dan drie maanden geleden verstreken is, uit het columbarium te 
verwijderen en automatisch over te gaan tot de uitstrooiing van de assen die ze bevatten op het daartoe 
voorbehouden perceel op de begraafplaats. 
 
Artikel 77.-  
 
§1. Het recht om de cellen te openen behoort toe aan de Burgemeester. De cellen kunnen alleen worden 
geopend voor de behoeften van de Begrafenisdienst en door de daartoe aangewezen ambtenaren. 
 
§2 De in §1 bedoelde verrichtingen worden uitgevoerd nadat de houder is uitgenodigd in persoon of 
vertegenwoordigd door een gemachtigde en in aanwezigheid van het Diensthoofd van de begraafplaats 
of diens vertegenwoordiger. 
 
 

C.- Uitstrooiing 

 
Artikel 78.- 

 
In de gemeentelijke begraafplaats mogen de assen van gecremeerde stoffelijke overschotten uitgestrooid 
worden op een daartoe bestemd perk; 
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Artikel 79.- 
 
§1. Op de gedenkmuur geplaatst op de rand van het perk bestemd voor het uitstrooien van de as kunnen 
gedurende 5 jaar, steeds op verzoek van de families en overeenkomstig de voorwaarden van het geldende 
tarief, gedenkplaten worden aangebracht voor de personen van wie de assen zijn uitgestrooid op de 
gemeentelijke begraafplaats.  
 
§2. De in paragraaf 1 bedoelde platen zijn van dezelfde aard als die bedoeld in artikel 70 en vermelden 
de naam en de voornamen van de overledene, diens geboorte- en sterfdatum.. Het graveren van deze 
gegevens wordt uitgevoerd door de Administratie, volgens het door de Gemeenteraad vastgestelde tarief. 
Ze kunnen om de vijf jaar worden vernieuwd. 
 
Artikel 80.- 
 
Het is verboden bloemen, voorwerpen of welke beplanting dan ook in de nabijheid van het perk bestemd 
voor het uitstrooien van de assen neer te leggen. 
De Bewaarder of zijn afgevaardigde verwijdert, zonder waarschuwing, de planten en voorwerpen die in 
strijd met de bovenstaande bepalingen zijn geplaatst. 
 
 

6. EREPERKEN 

 
Artikel 81.- 
 
§1. Op de gemeentelijke begraafplaats zijn ereperken aangelegd voor het begraven van de stoffelijke 
overschotten van: 
 

- Belgische militairen en gelijkgestelden die op de datum van hun overlijden in Sint-Jans-Molenbeek 
gedomicilieerd waren en gesneuveld zijn tijdens de veldtochten van 1914-1918 of 1940-1945 of 
die in krijgsgevangenschap zijn gestorven; 

- Leden van officieel erkende verzetsgroepen die tijdens een missie zijn gedood en die op het 
ogenblik van hun dood woonachtig waren in Sint-Jans-Molenbeek; 

- Belgische militaire invaliden en gelijkgestelden uit de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945, alsook 
invalide leden van officieel erkende verzetsgroepen, die op het ogenblik van hun overlijden 
gedomicilieerd waren in Sint-Jans-Molenbeek en in het bezit waren van een pensioenattest voor 
100% invaliditeit ten laste van de Schatkist; 

- Burgers die tijdens de bezetting door de Duitsers zijn doodgeschoten vanwege hun patriottische 
houding; 

- Gedeporteerde burgers die hun domicilie hadden in Sint-Jans-Molenbeek op het ogenblik van hun 
deportatie of veroordeling, die in het buitenland zijn overleden of die zijn overleden ten gevolge 
van een ziekte die zij tijdens hun deportatie hebben opgelopen. 

 
§2. Het is aan de familie om de vereiste bewijzen te leveren om in aanmerking te komen voor een 
begrafenis in het ereperk. 
 
Artikel 82.- 
 
Het enige onderscheidende teken van een begrafenis op het ereperk is de gedenksteen van het door het 
Gemeentebestuur bepaalde en door haar geleverde type, met uitsluiting van elke andere versiering. 
 
Artikel 83.- 
 
§1. De inscriptie die op de gedenksteen wordt gegraveerd, wordt door en op kosten van de gemeente 
aangebracht. Het onderhoud en de versiering van de ereperken wordt uitsluitend door de gemeente 
verzorgd. 
 



 17 

§2. Er mogen geen voorwerpen aan de gedenksteen worden bevestigd. Het plaatsen van kransen op de 
graven door de familie is verboden, evenals het versieren met grind, cement, buxus, enz...  Alleen het 
plaatsen van snijbloemen is toegestaan. 
 
Artikel 84.- 
 
De voor teraardebestellingen bestemde ereperken worden tot de limiet van de beschikbare grond gebruikt. 
  
Artikel 85.- 
 
§1 Naast de ereperken die krachtens artikel 81 worden toegekend, kan het College van Burgemeester en 
Schepenen, voor zover de beschikbare grond dit toelaat, toestaan dat burgers van Molenbeek in een 
ereperk worden begraven voor zover ze in dienst van de Staat zijn overleden of zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de Gemeente, de gemeenschap, ... Deze lijst is niet uitputtend. 
 
§2. Artikel 82 tot en met 84 is van toepassing op deze graven. Ze zullen alleen door de Gemeente worden 
overgenomen in geval van absolute noodzaak. 
 
 

HOOFDSTUK 4: OVER DE OPGRAVINGEN 

 
Artikel 86.- 
 
§1. Alle opgravingen, met uitzondering van die op bevel van de gerechtelijke overheid, worden uitgevoerd 
met toestemming van de Burgemeester, onder de voorwaarden van dit Reglement alsook van de 
Ordonnantie van 29 november 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de begraafplaatsen en 
de lijkbezorging, en tegen het tarief bepaald in het Tariefreglement op het lijkvervoer en de opgravingen. 
 
§2. De Burgemeester kan zich niet verzetten tegen een opgraving op bevel van de gerechtelijke autoriteit.  
 
§3. Het tijdstip van uitvoering van de werken wordt overeengekomen met de verantwoordelijke van de 
begraafplaats; tijdens de uitvoering van de werken is de toegang tot de begraafplaats verboden. 
 
§4. Er wordt een proces-verbaal van de opgraving opgemaakt. 
 
§5. De opgraving, die plaatsvindt in aanwezigheid van de begraafplaatsverantwoordelijke (of zijn 
afgevaardigde) en eventueel in aanwezigheid van de rechthebbenden, wordt uitgevoerd door een bedrijf 
dat door de gemeente is aangewezen op grond van een overheidsopdracht. 
 
Artikel 87.- 
 
De Burgemeester schrijft de vernieuwing van de kisting voor of elke andere maatregel ter bescherming 
van de openbare zeden of gezondheid. 
 
Artikel 88.- 
 
De verwijdering van de tekens die de plaats van het graf aanduiden en alle kosten in verband met de 
opgraving van een overledene komen ten laste van de betrokken families of van de aanvrager en moeten 
vóór de aanvang van de werkzaamheden worden uitgevoerd en betaald. 
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HOOFDSTUK 5: ORDEMAATREGELEN BETREFFENDE MONUMENTEN, 

STENEN, GRAFTEKENS, OPSCHRIFTEN EN BEPLANTINGEN 
 
Artikel 89.- 
 
§1. Iedere particulier die daartoe gemachtigd is, heeft het recht op het graf van de overledene een 
grafsteen of een ander teken ter aanduiding van het graf te plaatsen. 
 
§2. De plaatsing kan slechts worden uitgevoerd indien de aangrenzende graven zijn bezet en gedicht, en 
ten vroegste drie maanden na de begrafenis. 
 
§3. Het onderhoud van de graven is de verantwoordelijkheid van de concessiehouder of van zijn 
rechthebbenden in geval van overlijden van de houder. 
 
§4. Als het graf niet onderhouden wordt, is er sprake van verwaarlozing. De staat van verwaarlozing wordt 
vastgesteld wanneer het graf blijvend onrein, overwoekerd, vervallen, ingestort of ruïneus is.  
 
§5. De staat van verwaarlozing wordt vastgesteld bij een besluit van de Burgemeester of zijn 
afgevaardigde, dat gedurende een jaar wordt aangeplakt op de plaats van het graf en aan de ingang van 
de begraafplaats. Na het verstrijken van deze termijn en bij gebrek aan herstel, kan de Gemeenteraad het 
concessierecht beëindigen. 
 
Artikel 90.- 
 
§ 1. Overeenkomstig dit reglement moet de aanvraag voor een terrein voor een grafconcessie een 
verbintenis van de aanvrager bevatten om: 
 

- Binnen een jaar na de aanvraag op het perceel waarvoor de concessie is verleend, een monument 
op te richten overeenkomstig de voorschriften van dit reglement en de instructies dienaangaande; 

- In het geval van een concessie van 30 of 50 jaar, bestemd voor het ontvangen van een of meer 
niet-gecremeerde stoffelijke overschotten, het oprichten op de concessieplaats van een monument 
waarvan de basis, in één stuk gehouwen uit natuurlijke materialen, 0,12 m dik moet zijn voor 
concessies in open grond en 0,15 m dik voor concessies met een grafkelder (zelfs indien de 
grafkelder uitsluitend bestemd was voor het ontvangen van urnen); 

- Om geen diepe basis van enig materiaal te bouwen; 
- Om het grafteken te laten staan voor de duur van de termijn van de concessie; 
- Om aan het monument en eventueel de grafkelder, op eerste verzoek van het Bestuur, alle werken 

te laten uitvoeren die om welke reden dan ook noodzakelijk zijn geworden. 
 
§2. Bij niet-naleving van paragraaf 1 behoudt de gemeente zich het recht voor een vordering tot 
schadevergoeding in te stellen tegen de concessiehouder of zijn in gebreke blijvende begunstigden. Indien 
het monument niet binnen de gestelde termijn is geplaatst, is het verboden op de concessie over te gaan 
tot een latere begrafenis. 
 
Artikel 91.- 
 
De stenen voor de graven in de middenbeuk moeten op één lijn liggen, zowel aan de voorkant als aan de 
achterkant. 
 
Artikel 92.- 
 
Elk project voor de oprichting van een monument op concessies van 30 of 50 jaar oud, evenals elke 
wijziging van de graftekens, moet ter goedkeuring aan de Burgemeester worden voorgelegd. 
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Artikel 93.- 
 
§1. De overname van percelen die bestemd zijn voor gewone graven, voor concessies van 15, 30 of 50 
jaar, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van dit reglement. 
 
§2. Zodra het buiten gebruik stellen van een perceel bekend is gemaakt, kunnen de families, na machtiging 
van de Burgemeester, de op de graven geplaatste begrafenistekens, grafstenen of andere voorwerpen 
terugnemen.  
 
§3. Na afloop van de concessie beschikt het Bestuur over de niet-verwijderde tekens en neemt het bezit 
van het perceel. 
 
Artikel 94.- 
 
§1. Binnen de begraafplaats mogen geen monumenten, grafstenen, omheiningen en andere voorwerpen 
voor het aanbrengen van begrafenistekens of andere materialen en voorwerpen worden gedeponeerd. 
Het materiaal wordt naar behoefte aangevoerd en tijdelijk in de nabijheid van het werk gedeponeerd, op 
plaatsen die door de Bewaarder of zijn afgevaardigde worden aangewezen. 
 
§2. De stenen moeten gekapt zijn en klaar voor plaatsing onmiddellijk na aankomst op de begraafplaats. 
De plaatsing moet zonder onderbreking gebeuren. 
 
§3. Stenen mogen niet worden bewerkt zonder toestemming van de Bewaarder en alleen voor het 
egaliseren, het graveren van inscripties en het snijden van serienummers. 
 
§4. Herstellingen aan de grafstenen in het algemeen, hoe klein ook, kunnen alleen met toestemming van 
de Conservator worden uitgevoerd. 
 
§5. Grafstenen voor gewone graven en voor concessies van 15 jaar moeten in één keer op de 
begraafplaats worden gebracht, tenzij het zware gewicht een uitzondering op deze maatregel 
rechtvaardigt. 
 
§6. Stenen die bestemd zijn om op gewone graven en op concessies te worden geplaatst, moeten op alle 
zichtbare vlakken zijn uitgebeiteld, uitgehakt of afgestoken. 
 
§7. Het binnenbrengen van materialen en stenen is verboden op zaterdagen, zondagen en feestdagen. 
Beton, cement en mortel moeten worden gedeponeerd op plateaus, in bakken of in andere geschikte 
vaten. 
 
§8. Alle werken en vervoer van materialen dienen uitsluitend tijdens de diensturen van het personeel van 
de begraafplaats te worden uitgevoerd. 
 
§9. De Bewaarder of zijn afgevaardigde ziet erop toe dat geen materialen worden gebruikt die op grond 
van de bepalingen van dit reglement verboden zijn. Hij neemt kennis van eventuele overtredingen, laat 
het werk stilleggen en stelt onmiddellijk zijn hiërarchische meerdere op de hoogte. 
 
§10. Geen enkel monument mag worden geplaatst of verwijderd bij slecht weer (regen, sneeuw, ...), noch 
zonder vooraf een plaatsing- of verwijderingsvergunning te hebben voorgelegd aan de Bewaarder of zijn 
afgevaardigde 
 
Artikel 95.- 
 
§1. De aanplant van bomen, struiken of rozenstruiken hoger dan 60 cm is verboden. 
 
Alleen de toe-eigening van kleine tuinen is toegestaan, op voorwaarde dat de lanen en paden niet worden 
beschadigd en in perfecte staat van netheid blijven. 
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§2. De aanplant van naaldbomen is verboden, ongeacht hun grootte. De Bewaarder of zijn afgevaardigde 
verwijdert zonder aanmaning de planten die in strijd met de bovenstaande bepalingen zijn geplaatst. 
 
§3. In de ruimten tussen de monumenten is het verboden planten en voorwerpen te plaatsen. Het is ook 
verboden merktekens of sneden in bomen te maken, takken of planten van welke soort dan ook te 
ontwortelen of af te snijden. Dit verbod geldt niet voor het normale onderhoud van de graven door 
familieleden of hun vertegenwoordigers. 
 
§4. Het plaatsen van grind of steenslag rond de graven is verboden. 
 
§5. De Bewaarder of zijn afgevaardigde verwijdert zonder aanmaning de planten en voorwerpen die in 
strijd met de bovenstaande bepalingen zijn geplaatst. 
 
Artikel 96.- 
 
Het is verboden zand, stenen, as of andere vreemde stoffen te gooien of te deponeren voor de graven, op 
de zijkanten of de toegangspaden waarvan het onderhoud onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur 
valt, alsook in de tussenruimten tussen de graven. 
 
 

HOOFDSTUK 6: ALGEMENE CONTROLEMAATREGELEN OP DE 

BEGRAAFPLAATS 

 
Artikel 97.- 
 
De begraafplaats is het hele jaar door voor het publiek geopend, elke dag van 8 uur tot 16 uur 45. 
 
Artikel 98.- 
 
De toegang tot de begraafplaats is verboden voor dronken personen, jonge kinderen zonder begeleiding, 
personen met honden of andere dieren en personen die pakjes, vuurwapens of andere voorwerpen bij 
zich hebben dan die welke bestemd zijn voor de graven. 
 
Artikel 99.- 
 
§1. Het is de bezoekers van de begraafplaats verboden de begraafplaats met een auto of enig ander 
voertuig te betreden en ermee rond te rijden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Burgemeester, met uitzondering van 30 en 31 oktober en 1 november van elk jaar. Alleen wagens van 
kinderen of invaliden kunnen zonder toestemming worden toegelaten. 
 
§2. Deze machtiging moet bij de ingang van de begraafplaats of bij elke vordering aan de Bewaarder of 
zijn afgevaardigde worden getoond.  
 
Artikel 100.- 
 
De toegang tot de voor het personeel gereserveerde plaatsen en tot het mortuarium is voor het publiek 
strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. 
 
Artikel 101.- 
 
Het is ten strengste verboden de graftekens te fotograferen of te filmen zonder voorafgaande toestemming 
van de Burgemeester. 
Het is ook verboden naar muziek te luisteren, luide gesprekken te voeren of zich te gedragen op een wijze 
die de bezinning van andere bezoekers kan verstoren. 
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Artikel 102 
 
§1. Het is ten strengste verboden over de omheiningen, heggen of perken die de graven omringen te 
beklimmen; op de graven te klimmen of het terrein dat van de graven afhangt te beschadigen; de 
graftekens of andere voorwerpen die als versiering voor de graven dienen te beschadigen en erop te 
schrijven; bloemen of struiken die op de graven zijn geplaatst of die zich bevinden op het terrein dat nog 
niet voor begrafenissen is bestemd, af te snijden of te ontwortelen; de paden te verlaten; vuilnis op de 
begraafplaats achter te laten; te venten, voorwerpen uit te stallen of te verkopen; kinderen aan hun lot 
over te laten; spelletjes te spelen; te roken; te zingen of muziek te maken zonder voorafgaande 
toestemming van de Burgemeester. 
 
§2. Het is ten strengste verboden enig voorwerp dat zich op de begraafplaats bevindt, weg te nemen of te 
verplaatsen zonder toestemming van de Bewaarder of zijn plaatsvervanger; aanplakbiljetten, borden, 
geschriften of andere aankondigingen aan te brengen, hetzij op de deuren en de omheiningen van de 
begraafplaats, hetzij daarbinnen. 
 
Artikel 103.- 
 
De gemeente is niet verantwoordelijk voor diefstallen en vernielingen die ten nadele van de families 
kunnen worden gepleegd en wijst elke verantwoordelijkheid af. 
 
Artikel 104.- 
 
§1. Binnen de begraafplaats is het verboden aanbiedingen te doen of commerciële kaarten of adressen 
uit te delen aan bezoekers of aan personen die de uitvaartkonvooien begeleiden. 
 
§2. Het is eveneens verboden zich te mengen in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de 
gemeente behoren op het gebied van begrafenissen. 
 
Artikel 105.- 
 
§1. Personen die bovengenoemde bepalingen overtreden, de orde verstoren of zich schuldig maken aan 
enige handeling in strijd met de goede zeden, kunnen, onverminderd gerechtelijke vervolging, van de 
begraafplaats worden verwijderd. Indien nodig zal het personeel van de begraafplaats de politie bellen om 
de overtreders te arresteren. 
 
§2. Naast deze vervolging kan de Burgemeester, naargelang de ernst van het geval, de toegang tot de 
begraafplaats tijdelijk verbieden aan personen die de ordemaatregelen betreffende de rustplaats hebben 
overtreden. 
 
Artikel 106.-  
 
§1. Alle werkzaamheden waarbij kruisen, grafstenen, grafmonumenten, ... worden geplaatst, verwijderd, 
beschilderd, gegraveerd of schoongemaakt, zijn verboden gedurende de dagen van 30 en 31 oktober en 
van 1 en 2 november van elk jaar. Alleen het onderhoud van de tuinen is toegestaan, op voorwaarde dat 
de lanen en paden niet worden beschadigd en in een perfecte staat van netheid blijven. 
 
§2. Tussen 29 oktober vanaf het sluitingsuur van de begraafplaats, en 02 november bij de opening van de 
begraafplaats, is het deponeren van geen enkel materiaal toegestaan. 
 
§3. Op de dag van de dodenherdenking door de scholen wordt geen enkele plechtigheid vóór 13 uur 
toegestaan. 
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HOOFDSTUK 7: SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 107.- 
 
Afwijkingen van dit reglement die een onmiddellijke oplossing vereisen, zullen door het College van 
Burgemeester en Schepenen worden onderzocht. 
 
Artikel 108.- 
 
Dit reglement heft alle voorgaande reglementen op. 
 
Artikel 109.- 
 
§1. Dit reglement wordt overgemaakt aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan de Griffie 
van de Politierechtbank, overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
§2. Het wordt bekendgemaakt door aanplakking en op de website van de gemeente geplaatst 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
Artikel 110.- 
 
Dit reglement treedt in werking 5 dagen na de bekendmaking ervan. 
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ALGEMEEN GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE BEGRAFENISSEN EN DE BEGRAAFPLAATS – Inhoudsopgave 

 
 
HOOFDSTUK 1: OVER DE AANGIFTE, VERIFICATIE, DE KISTING EN VERVOER     p.1 
 

1. OVER DE AANGIFTE EN VERIFICATIE VAN OVERLIJDENS     p.1 
 
2. OVER HET BIJHOUDEN VAN EEN REGISTER       p.2 
 
3. OVER DE BALSEMING EN DE KISTING VAN STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN   p.2 
 
4. OVER HET VERVOER VAN STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN     p.2 

 
HOOFDSTUK 2: OVER HET MORTUARIUM         p.4 
 
HOOFDSTUK 3 : OVER DE VERSCHILLENDE WIJZEN VAN BEGRAVEN      p.4 
 

1. ALGEMEENHEDEN         p.4 
 

2. WACHTKELDERS          p.6 
 
3. TERAARDEBESTELLINGEN IN GROND ZONDER CONCESSIE     p.6 

 
4. TERAARDEBESTELLINGEN IN GRAFCONCESSIES      p.7 

 
1) Algemeenheden 

 
A. Concessiehouders 
 
B. De begunstigden van de concessie 
 
C. Vernieuwingen en overdrachten van concessies 

 
2) Concessies van 15 jaar in volle grond 

 
 

3) Concessies van 30 of 50 jaar 
 

A. In volle grond 
 
B. In een grafkelder 
 
C. In de grafgalerij 

 
 

5. ASBESCHIKKING IN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS     p.13 
 

A. Begraven van asurnen in volle grond of in een grafconcessie 
 
B.- Plaatsing in een columbarium 
 
C.- Uitstrooiing 
 

 
 

6. DEREPERKEN          p.16 
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HOODSTUK 4 : OVER DE OPGRAVINGEN         p.17 
 
HOOFDSTUK 5 : ORDEMAATREGELEN BETREFFENDE MONUMENTEN, STENEN, GRAFTEKENS, 
OPSCHRIFTEN EN BEPLANTINGEN          p.18 
 

 
HOOFDSTUK 6 : ALGEMENE CONTROLEMAATREGELEN OP DE BEGRAAFPLAATS    p.20 
 

 
HOOFDSTUK 7 : SLOTBEPALINGEN          p.22 
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