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

 
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 - BELASTING 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.- 
 
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 3.- 
 
Noch het Gemeentebestuur, noch het personeel van de begraafplaats verzekeren enige prestatie op 
zaterdag na 12 uur, op zon- en wettelijke feestdagen. 
 
Voor elke lijkstoet die na 15U15 op de begraafplaats aankomt tijdens de week en na 11U45 op 

zaterdag, wordt een belasting van 130,00  geïnd. 
 

Artikel 4.- 
 
Indien de teraardebestelling op de begraafplaats van een andere gemeente aanleiding mocht geven 
tot het innen van een belasting ten gunste van deze laatste, dient zij door de belanghebbende familie 
betaald te worden. 
 
 

B. Kisting 

 

Artikel 5.- 
 
Teneinde toezicht te houden op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen 
betreffende de kisting der stoffelijke overschotten, zal een gemeentebelasting vereffend worden voor 



de kisting van al de personen overleden op het grondgebied van deze gemeente. Het bedrag van de 

belasting bedraagt 70,00 . 
 

Artikel 6.- 
 
Worden vrijgesteld van de belasting voorzien onder artikel 5, de personen die hun lichaam afgestaan 
hebben aan een universiteit voor wetenschappelijk onderzoek, evenals de behoeftige personen 
(artikel 7). 
 
 

C. De Onvermogende 

 

Artikel 7.- 
 
De gemeente neemt ten laste het lijkenvervoer ter bestemming van de begraafplaats van Sint-Jans-
Molenbeek : 
 

 Der overledenen wiens onvermogen vastgesteld is door een attest van onvermogen 
afgeleverd door het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn of door gelijk welk 
bewijsstuk; 

 Der overledenen wiens familie of aangevers weigeren zich te belasten met de 
begrafeniskosten. 

 
Er zal in geen geval rekening gehouden worden met de laatste wilsbeschikking van de overledene 
indien zij kosten meebrengen die deze van een behoorlijke teraardebestelling overschrijden. 
 
 

II - BELASTING OP DE ONTGRAVINGEN EN RECHT OP 

DE OPENING VAN DE GRAFKELDERS 

 

 

A. Ontgravingen 

 

 

Artikel 8.- 
 
Een belasting wordt geïnd volgens de onderstaande tabel voor de ontgraving van een lijk of een 
asurn: 
 

 1.000,00 € voor een ontgraving om een lijk of een asurn in volle grond te begraven (nieuwe 
doodskist inbegrepen); 

 1.200,00 € voor een ontgraving om een lijk of een asurn in een grafkelder te plaatsen 
(nieuwe doodskist met zinken binnenkist inbegrepen); 

 1.600,00 € voor een ontgraving om een lijk te laten verbranden (nieuwe doodskist en 
metallische kist [waarin de doodskist geplaatst mag worden voor overplaatsing naar het 
crematorium] inbegrepen); 

 1.600,00 € voor een ontgraving om een lijk in volle grond te begraven in een andere 
begraafplaats (nieuwe doodskist en metallische kist [waarin de doodskist geplaatst mag 
worden voor overplaatsing naar een andere begraafplaats] inbegrepen); 

 1.800,00 € voor een ontgraving om een lijk per vliegtuig te repatriëren (nieuwe doodskist 
inbegrepen dat aan de geldende normen en reglementen voor de repatriëring per vliegtuig 
voldoet). 

 
Een belasting van 30 € wordt geïnd bij het intrekken van een asurn in de columbarium geplaatst. 



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

 die bevolen worden door de rechterlijke overheid; 

 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; 

 ingevolge het buiten gebruik stellen van de begraafplaats; 

 bevolen door de Burgemeester wegens dienstnoodwendigheden. 
 
 

B. Opening van grafkelders 

 

Artikel 10.- 
 

Een recht van 130,00  zal geïnd worden bij elke opening van een grafkelder. 
 
 
 

III - RECHTEN OP WACHTKELDERS EN OP HET VERBLIJF VAN DE 

STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN IN HET LIJKENHUIS 

 

A. In wachtkelder 

 

Artikel 11.- 
 
Wachtkelders op de gemeentelijke begraafplaats gelegen 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 lijken in wachtkelders mag de termijn van drie maand niet overschrijden behoudens 
bijzondere machtiging door de Burgemeester afgeleverd. 
 
 

Artikel 14.- 
 

Het huurrecht van een wachtkelder wordt op 80,00  per maand vastgelegd. Elke begonnen maand 
is in zijn geheel verschuldigd. 
 



B. In lijkenhuis 

 

 

Artikel 15.- 
 
Het verblijf, op aanvraag van de familie, van de stoffelijke overschotten in het dodenhuisje, geeft 

recht op het innen van een recht van 30,00  per dag. Elke begonnen dag moet volledig betaald 
worden. 
 
 
 

IV. SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 16.- 
 
Al de belastingen worden contant betaald. Ze zijn rechtsgeldig vereffend door storting op de 
rekening-courant van het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, ofwel in geld, tegen 
kwijtschrift. 
 

Artikel 17.- 
 
Alle vroegere reglementeringen worden opgeheven. 
 

Artikel 18.- 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

BESLOTEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN DATUM VAN 28 SEPTEMBER 2016 

EN UITVOERBAAR GEWORDEN 


