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Openbare zitting

800 DEMOGRAFIE

820 Burgerlijke stand

HET COLLEGE AAN DE RAAD,

 

Dames en heren,

 

 

Het algemeen reglement op de begrafenissen, de lijkverbranding en de begraafplaats werd de laatste keer
gewijzigd op 23 juni 2005 ;

 

Gelet op de omzendbrief van 27 januari 2000 betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en lijkbezorging, gewijzigd door de wet van 20 september 1998 ;

 

Gelet op artikel 15 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, gewijzigd door de
wet van 20 september 1998, dat voorziet dat de behoeftigen op een behoorlijke wijze worden begraven;
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Gelet op de ordonnantie van 19 mei 2011 tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen
en de lijkbezorging die in zijn artikel 2 voorziet: "de kosten van de burgerlijke verrichtingen die daaruit
voortvloeien, met uitzondering van de ceremonie van erediensten of niet-confessionele
levensbeschouwingen van de behoeftigen, komen voor rekening van de gemeente van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest waar de overledene is ingeschreven in het bevolkingsregister, in het
vreemdelingenregister of in het wachtregister of, bij ontstentenis, in de gemeente waar het overlijden heeft
plaatsgehad.;

 

Aangezien de gemeente een naamplaat wenst te plaatsen met vermelding van de naam, voornaam, het
geboorte- en overlijdensjaar, op de tijdelijke grafconcessie van vijf jaar van de personen begraven als
behoeftigen en hiervan de kosten zal dragen;

 

Overwegende dat het huidig reglement dient te worden gewijzigd;

 

Bijgevolg stellen wij u voor, dames en heren, de wijziging van artikelen 135, 137 en 138 van het
bovenvermeld reglement goed te keuren :

 

BESLUIT :

 

Artikel 135.  Tenzij andere wilsbeschikkingen van de overledene of verzet vanwege zijn naastbestaanden,
heeft iedereen het recht op het graf van zijn verwant of vriend, begraven in een gewoon graf, een grafsteen
of een ander grafteken te laten plaatsen onder voorbehoud de bepalingen, van onderhavig reglement
betreffende het bouwen van grafzerken na te leven en te dien einde een aanvraag volgens een door het
gemeentebestuur voorgeschreven model in te dienen.

 

Dit mag niet geschieden vooraleer het aangrenzend graf bezet en gevuld is en ten vroegste zes weken na de
begraving.

Op het einde van het vijfde jaar, en nadat de belanghebbenden tenminste drie maanden op voorhand werden
verwittigd van de bestemmingswijziging van de gronden, door middel van aanplakbrieven of dagbladen,
moeten de grafstenen en graftekens door de belanghebbenden zonder enige vordering worden weggenomen.

 

Indien ze niet worden weggenomen binnen de drie maanden van het in de vorige alinea voorgeschreven
bericht, zullen de materialen van de graftekens door de gemeente mogen weggenomen worden.

 

Voor behoeftige personen zal het gemeentebestuur de kosten dragen voor het plaatsen van een
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naamplaat op de grafconcessie van 5 jaar.

 

Artikel 137.  De op de gewone graven te plaatsen gedenktekens, zerken en graftekens van welke aard ook,
mogen de afmetingen van het graf op de hiernavolgende maximavolumes niet overschrijden:

 

Gewone graven en tijdelijke vergunningen van vijftien jaar voor volwassenen, in volle grond.

 

Breedte : 60 cm aan de basis; 40 cm aan de top

Hoogte : 80 cm

Diepte : 80 cm aan de basis ; 20 cm aan de top, rugvlak loodrecht zijnde.

 

Een omlijsting met een dikte van 10 cm, derwijze uitgevoerd dat een behoorlijke stabiliteit wordt verkregen,
moet het voor het gedenkteken liggend tuintje afsluiten en de vergunde grond nauwkeurig afbakenen.

 

Tussen de achtervlakken van de gedenktekens en de achterste grenslijn van de gewone graven en tijdelijke
vergunningen van vijftien jaar voor volwassenen dient een ruimte van 40 cm gelaten.

Een tegel uit één stuk mag de grafstede bedekken. Deze tegel mag geen 78 cm in de breedte en 1,60 m in de
lengte overschrijden.

 

Nochtans, en alleen voor de tijdelijke vergunningen, mag deze tegel vervangen worden door een basiszerk
in natuursteen, uit één stuk met een dikte van 6 cm, overdekt door een tweede zerk, eveneens uit één stuk,
van een ander natuurmateriaal met een dikte van 2 cm of uit één stuk met een dikte van 5 cm, overdekt door
een tweede zerk, eveneens uit één stuk, van een ander natuurmateriaal met een dikte van 3 cm.

De tegel en de omlijstingen mogen geen 8 cm in de hoogte overschrijden.

 

Een vaas mag op het voetstuk geplaatst worden, vastgehecht op ten minste 15 cm van de buitenzijden van
de grafsteen, op voorwaarde dat zijn inhoud de afmetingen van een kubus met een zijde van 30 cm niet
overschrijdt.

 

De loodrechte bekleding van de voet is streng verboden.

 

Gewone graven en tijdelijke vergunningen van vijftien jaar voor kinderen van minder dan zeven jaar, in
volle grond.
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Breedte : 60 cm aan de basis; 40 cm aan de top

Hoogte : 60 cm

Diepte : 50 cm aan de basis; 20 cm aan de top, rugvlak loodrecht zijnde.

 

Dezelfde omlijsting als deze die voorzien wordt voor de graven voor volwassenen, en die het voor het
gedenkteken liggend tuintje nauwkeurig en volledig moeten afbakenen.

Tussen de achtervlakken van de gedenktekens en de achterste grenslijn van de gewone graven en tijdelijke
vergunningen voor kinderen dient een ruimte van 20 cm gelaten te worden.

 

Een tegel uit één stuk mag de grafstede bedekken. Deze tegel mag geen 78 cm in de breedte en 80 cm in de
lengte overschrijden.

Nochtans, en alleen voor de tijdelijke vergunningen, mag deze tegel vervangen worden door een basiszerk
in natuursteen, uit één stuk met een dikte van 6 cm, overdekt door een tweede zerk, eveneens uit één stuk,
van een ander natuurmateriaal met een dikte van 2 cm of uit één stuk met een dikte van 5 cm, overdekt door
een tweede zerk, eveneens uit één stuk, van een ander natuurmateriaal met een dikte van 3 cm.

De tegel en de omlijstingen mogen geen 8 cm in de hoogte overschrijden.

 

Een vaas mag geplaatst worden, op het voetstuk vastgehecht op tenminste 15 cm van de buitenzijden van de
grafsteen, op voorwaarde dat zijn inhoud de afmetingen van een kubus met een zijde van 30 cm niet
overschrijdt.

 

De loodrechte bekleding van de voet is streng verboden.

 

Voor behoeftige personen zal het gemeentebestuur de kosten dragen voor het plaatsen van een
naamplaat, met een afmeting van 12 x 20 cm, op de grafconcessie van 5 jaar.

De naamplaat vermeldt de naam, de voornaam, het geboorte- en overlijdensjaar van de overledene.

De plaat zal bevestigd worden op een betondal.

 

 

Gewone graven en tijdelijke vergunningen van vijftien jaar, met basisomlijsting, voor kinderen van minder
dan zeven jaar en gewone graven en tijdelijke vergunningen van vijftien jaar, met grafkelder, voor foetussen.
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De te plaatsen gedenktekens, zerken en graftekens van welke aard ook, op de vergunningen van 5 jaar en 15
jaar, mogen de volgende afmetingen van het graf op de hiernavolgende maximumvolumes niet
overschrijden :

 

Een onderlaag uit één stuk met een dikte van 8 cm, moet de volledige breedte van de vergunde grond
bekleden. Deze onderlaag moet op een betonnen kader berusten, geplaatst door het gemeentebestuur.

Wat de gewone en tijdelijke grondvergunningen betreft, mag deze onderlaag uit een natuursteen basiszerk
bestaan, uit één stuk met een dikte van 6 cm, overdekt door een tweede zerk, eveneens uit één stuk, van een
ander natuurmateriaal met een dikte van 2 cm of uit één stuk met een dikte van 5 cm, overdekt door een
tweede zerk, eveneens uit één stuk, van een ander natuurmateriaal met een dikte van 3 cm.

 

De maximumhoogte bedraagt, aan de achterzijde 20 cm en aan de voorzijde 10 cm, en dit te rekenen vanaf
het bovenvlak van het voetstuk in natuursteen.

 

De onderlaag moet een lengte van 78 cm hebben en een diepte van 80 cm.

 

De zijvlakken moeten 10 cm binnen de grenzen van de vergunde grond blijven, terwijl de voorste vlakken
verplichtend op 10 cm van de vergunning moeten beginnen.

 

 

Vergunningen van lange duur in volle grond.

 

Een onderlaag uit één stuk en met een dikte van 15 cm, moet de volledige oppervlakte van de grond,
verminderd met 5 cm voor de breedte aan beide zijden van de vergunning (1,18 m   0,10 m x 2,30 m),
bekleden.

 

Dit voetstuk dient gelegd op een omlijsting van gewapend beton, door het bestuur verwezenlijkt.

 

Het gedenkteken mag in de hoogte 80 cm, te rekenen vanaf het bovenvlak der omlijsting in gewapend beton
en in de diepte 180 cm, niet overschrijden. De zijvlakken moeten ten minste 15cm binnen de grenzen van de
vergunde grond blijven, terwijl een ruimte van 35 cm moet gelaten worden tussen het achtervlak en de
achterste grenslijn van bedoelde grond. Een der riolen van 9 cm breedte die de onderlagen scheiden, door de
hoofdgrafmaker aan te duiden, zal op de volledige oppervlakte bedekt worden, met tegels in natuursteen van
ten minste 5 cm dikte en dit door de zorgen van de vergunninghouder.

 

5/7Gemeenteraad - 19.10.2017 - Uittreksel van dossier 54902

#001/19.10.2017/A/0016#



 

Vergunningen van lange duur met grafkelders.

Een onderlaag uit één stuk met een dikte van 15 cm, moet de volledige breedte van de vergunde grond (1,18
m) bekleden, verminderd met 5 cm voor de breedte aan beide zijden van de vergunning, en waarvan de
lengte geen 2,75 m mag overschrijden.

 

De lengte van het gedenkteken mag geen 2,45m overschrijden. De maximumhoogte bedraagt één meter te
rekenen vanaf het bovenvlak van het voetstuk in natuursteen.

 

De zijvlakken moeten 15 cm binnen de grenzen van de vergunde grond blijven, terwijl een ruimte van 15
cm moet gelaten worden tussen het achtervlak en de achterste grenslijn van bedoelde grond.

Op de grondvergunningen van lange duur mag de uit één stuk bestaande basiszerk vervangen worden door
een zerk in natuursteen, met een dikte van 10 cm, overdekt door een tweede tegel, eveneens uit één stuk, uit
een ander natuurmateriaal met een dikte van 5 cm.

 

Indien echter op het grafmonument een middenopbouw voorzien is, zal de bekleding uit vier delen mogen
bestaan, de holte onder de middenopbouw zal met beton opgevuld kunnen worden.

 

De loodrechte bekleding van de voet is streng verboden.

 

Een enkel gedenkteken mag verscheidene vergunningen bekleden op voorwaarde dat de minimale afstanden
tussen de zij-  en achtervlakken van de gedenktekens en de grenslijnen van de grond worden geëerbiedigd.

 

Zowel de betonnen omlijstingen als de grafkelders dienen waterpas en loodrecht geplaatst te worden.

 

Bovenvermelde bepaling betreffende de riolen is toepasselijk op al de vergunningen van lange duur.

 

De voetstukken moeten een gezaagd ondervlak hebben; het gebruik van ongehouwen stenen is streng
verboden.

Artikel 138.  Het is verboden monumenten, graftekens of omlijstingen in kunstmatige stenen, zoals beton,
granito, marmorite of gelijkaardige, op vergunde grafstenen te plaatsen.

 

Alleen het gebruik van granito in grijs-witte en grijs-blauwe kleur is toegelaten, met uitsluiting van andere
kunstmatige stenen op de gewone graven.
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Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om een naamplaat te vestigen op een betondal op
de grafconcessies van behoeftige personen.

 

 

 

Deze nieuwe beschikking zal de vijfde dag na de afkondiging van onderhavig reglement in voege treden,
overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de nieuwe gemeentewet.

 

Onderhavige beraadslaging zal aan de bevoegde toeziende overheden voorgelegd worden.

 

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Eric Tomas

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 20 oktober 2017

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

In opdracht :
De schepen,

Monique Cassart
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