
TARIEFREGLEMENT OP HET LIJKENVERVOER, DE ONTGRAVINGEN, HET HUREN VAN 
WACHTKELDERS EN HET VERBLIJF IN HET MORTUARIUM 

 
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 - BELASTINGEN OP HET LIJKENVERVOER 
 
 

A. Algemeenheden 
 
Artikel 1.- 
 
Het vervoer van de op het grondgebied van de gemeente overleden personen wordt verzekerd door 
privaatondernemingen vrij gekozen door de familieleden of rechthebbenden van de overledenen en 
zonder enige tussenkomst van de gemeente zowel op het gebied van vervoermateriaal als van personeel. 
 
Artikel 2.- 
 
Noch het gemeentebestuur, noch het personeel van de begraafplaats verleent diensten op zaterdag na 
12 uur, op zon- en feestdagen.  
 
Een belasting van 150,00 € wordt geïnd ter gelegenheid van de aankomst van een lichaam op de 
gemeenschappelijke begraafplaats op zaterdag tussen 08:00 en 11:45 uur. 
 
Een belasting van 150,00 € wordt geïnd ter gelegenheid van de vertraagde aankomst van een lichaam op 
de gemeenschappelijke begraafplaats, hetzij: 

- na 15u00, van maandag tot vrijdag, in normale dienst ; 
- na 12u45, van maandag tot vrijdag, in zomerdienst (tussen 15 juli en 15 augustus) ; 
- na 11u45 op zaterdag. 

 
Artikel 3.- 
 
Indien het begraven op de begraafplaats van een andere gemeente zou leiden tot het heffen van een 
belasting ten voordele van die gemeente, komt deze belasting ten laste van de betrokken familie. 
 
 

B. Kisting 
 

Artikel 4.- 
 
Om de controle op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de 
kisting van de stoffelijke overschotten te verzekeren, wordt een gemeentelijke belasting geheven voor de 
begrafenis van elke persoon die op het grondgebied van de gemeente is overleden. Het bedrag van deze 
belasting bedraagt 80,00 €. 
  



Artikel 5.- 
 
De in artikel 4 voorzien belasting is niet van toepassing op het gratis vervoer van stoffelijke overschot dat 
is nagestaan aan een in België gelegen faculteit geneeskunde, noch op die van behoeftigen (artikel 6). 
 
 

C. De behoeftigen 
 
Artikel 6.- 
 
De gemeente zal zorgen voor het lijkenvervoer naar de begraafplaats van Sint-Jans-Molenbeek van 
personen wiens behoeftigheid vastgesteld is door een attest van onvermogen afgegeven door het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of door gelijk welk bewijsstuk. 
 
In geen geval zal de gemeente rekening houden met de laatste wensen van de overledene wanneer deze 
de last van kosten met zich meebrengen die die van een fatsoenlijke uitvaart te boven gaan. 
 
 

D. Niet-overname van begrafenissen door families of begunstigden 
 
Artikel 7.- 
 
De gemeente organiseert de begrafenis van elke persoon die op haar grondgebied is overleden en voor 
wie de familie of de begunstigden adequate maatregelen hebben niet genomen. 
Begrafeniskosten, vergezeld van een administratiekosten van 200 €, worden in rekening gebracht bij de 
kosten van de eventuele nalatenschap. 
 
 

HOOFDSTUK 2 - BELASTING OP DE ONTGRAVINGEN EN RECHT OP DE 
OPENING VAN DE GRAFKELDERS 
 
 

A. Ontgravingen 
 
Artikel 8.- 
 
§1. Een belasting van 900,00 € wordt geheven voor elke opvraging van een lichaam of een cineraire urn: 
 
§2. Op verzoek van de families zal de administratie op het moment van opgraven een nieuwe kist ter 
beschikking stellen in overeenstemming met de gewenste bestemming en tegen het volgende tarief: 
 

• 250,00 € voor een eenvoudige kist; 

• 400,00 € voor een kist met metalen envelop gestoken bij plaatsing in een kluis; 

• 550,00 € voor een kist geplaatst in een metalen envelop voor vervoer naar een crematorium of 
andere begraafplaats; 

• 850,00 € voor een kist die voldoet aan de geldende normen en voorschriften voor repatriëring 
doorde lucht. 

 
§3. Een belasting van 40,00 € wordt geïnd bij het intrekken of toevoegen van een asurn in de 
columbarium geplaatst. 
  



Artikel 9.- 
 
Worden van de bij vorig artikel voorziene belasting ontslagen de ontgravingen: 
 

• op bevel van de gerechtelijke autoriteit; 

• van het stoffelijk overschot van oorlogsslachtoffers gestorven voor het vaderland,uitgevoerd met 
het oog op hun terugzending naar hun plaats van oorsprong of om bijgezet te worden in de 
ereperken daartoe speciaal aangelegd; 

• als gevolg van het buiten gebruik stellen van de gemeenschappelijke begraafplaats; 

• bevolen door de Burgemeester wegens dienstnoodwendigheden. 
 
 

B. Opening van grafkelders 
 
Artikel 10.- 
 
Een recht van 150 € zal worden geïnd bij elke opening van een grafkelder. 
 
 

Hoofdstuk 3 - RECHTEN VOOR HET PLAATSEN IN DE WACHTKELDERS EN 
HET VERBLIJF VAN DE STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN IN HET 
MORTUARIUM 
 

A. In een wachtkelder 
 
Artikel 11.- 
 
Wachtkelders die op de gemeenschappelijke begraafplaats zijn gevestigd worden ter beschikking van de 
families gesteld voor het voorlopig bijzetten van lijken of asurnen die in familiekelders moeten geplaatst 
worden of die achteraf naar provincie of buitenland moeten vervoerd worden. 
 
Artikel 12.- 
 
Geen enkel lijk mag in een wachtkelder opgeborgen worden zonder in een luchtdicht en gelast stalen 
omhulsel geplaatst te zijn. 
 
Artikel 13.- 
 
Het verblijf van de lichamen of cineraire urnen in de wachtkelders mag de termijn van drie maanden niet 
overschrijden, tenzij de burgemeester hiervoor een bijzondere toestemming heeft verleend. 
 
Artikel 14.- 
 
Het huurrecht van een wachtkelder wordt op 100,00 € per maand vastgelegd. Elke begonnen maand is in 
zijn geheel verschuldigd. 
 
 

B. In het mortuarium 
 
Artikel 15.- 
 
Het verblijf van de lichamen in het mortuarium op verzoek van de families geeft aanleiding tot het innen 
van een recht van 40,00 € per dag.  Elke begonnen dag is volledig verschuldigd. 
 
  



Hoofdstuk 4: SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 16.- 
 
Belastingen worden contant geïnd. Ze worden geldig betaald door elektronische betaling, betaling in geld 
of betaling op de zichtrekening van het gemeentebestuur van Sint-Jan-Molenbeek, tegen levering van een 
ontvangstbewijs. 
 
Artikel 17.- 
 
Bij deze reglement worden alle voorgaande reglementen ingetrokken. 
 
Artikel 18.- 
 
§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 19.- 
 
Dit reglement treedt in werking 5 dagen na de bekendmaking ervan. 
 

BESLOTEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN DATUM VAN 16 MAART 2022 
EN UITVOERBAAR GEWORDEN 

 


