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HOOFDSTUK 1 

BEGRAFENISSEN, CREMATIES EN OPGRAVINGEN 
 

A. Algemene bepalingen 
 

Art 1: Elk overlijden te Ukkel wordt zonder verwijl aangegeven aan 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 

hieraan zorgt het gemeentebestuur voor deze formaliteiten. Het gemeentebestuur beslist in elk geval 

over de dag en het uur van de begrafenis in overeenstemming met de families en volgens de 

mogelijkheden van de dienst. 

 

Art. 2: In geval van crematie van het stoffelijk overschot mag er slechts worden overgegaan tot het 

maken van dodenmaskers, balseming of kisting nadat het overlijden werd vastgesteld door de 

ambtenaar van de Burgerlijke Stand of door de hiervoor aangestelde geneesheer. 

 

Art. 3: Voor de begravingen in niet-geconcessioneerde grond en behoudens het geval van plaatsing 

in een wachtkelder waar een metalen omhulsel verplicht is gedurende de periode van bewaring, is het 

gebruik van lijkkisten, foedralen, lijkwaden en producten die de natuurlijke en normale ontbinding 

van de lichamen verhinderen, verboden. 

 

Art. 4: Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de doodskist na de kisting niet 

meer heropend worden. 

 

Art. 5: Het vervoer van stoffelijke overschotten naar een andere gemeente wordt slechts toegelaten 

op voorlegging van een document waaruit de goedkeuring blijkt van de burgemeester van de plaats 

van bestemming. 

 

Art. 6: Het stoffelijk overschot van een buiten de gemeente overleden persoon mag er niet in 

bewaring gegeven of teruggebracht worden zonder de toelating van de burgemeester. 

 

Art. 7: De crematies worden toegelaten door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, op voorlegging 

van de door de wet voorgeschreven documenten. De toelating tot crematie mag niet verleend worden 

vóór de verstrijking van een termijn van 24 uur, te rekenen vanaf de ontvangst van de 

toelatingsaanvraag, ingediend door de familie. 

In toepassing van de wet vallen de erelonen en alle daaraan verbonden kosten van de geneesheer, 

aangesteld door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, ten laste van het gemeentebestuur van de 

woonplaats van de overledene die gecremeerd werd. Deze verrichting geeft aanleiding tot de inning 

van een vergoeding die overeenkomt met het toegepaste tarief inzake lijkenonderzoek door het 

gerecht. Deze inning zal gebeuren via een storting op de rekening van de gemeente Ukkel. 

 

Art. 8: Tegen betaling mogen gedenkplaten en metalen vazen aan het columbarium en de strooiweide 

geplaatst worden, op basis van het gemeentereglement. 
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B. Begravingen - organisatie 
 

Art. 9: De begravingen op de begraafplaats worden uitgevoerd door de ambtenaren van het bestuur, 

zonder onderscheid van eredienst noch van filosofische of godsdienstige opvattingen. De begravingen 

gebeuren op de gedeeltes van de begraafplaats, aangewezen door de verantwoordelijke van de dienst 

Overlijdens / Begrafenissen overeenkomstig de bevelen van de burgemeester. Bordjes vermelden de 

nummers van de perken en paaltjes de afdelingen van het terrein. Lanen en wegen worden aangeduid 

door bewegwijzering. 

 

Art. 10: Er wordt een register bijgehouden dat genummerd en geparafeerd wordt door de ambtenaar 

van de Burgerlijke Stand en waarin dag na dag, zonder enig wit vlak, de plaatsen vermeld worden 

waar de personen op de gemeentelijke begraafplaats begraven werden. 

 

Art. 11: In volle grond wordt elk lichaam horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil van min 

1,5m diep. De burgemeester kan echter toelaten dat de moeder en het doodgeboren kind en 

doodgeboren tweelingen in hetzelfde graf begraven worden. Er is een speciaal perk voorzien voor 

foetussen en doodgeboren kinderen en een speciaal perk "sterren" voor kinderen. 

 

Art. 12: De asurnen voor gewone graven worden begraven in de perken tussen de niet-gecremeerde 

lichamen ofwel in de columbaria die hiertoe voorzien werden. Er kan eveneens een speciaal perk 

voorzien worden voor asurnen. 

 

Art. 13: De asurnen moeten voldoen aan de normen inzake het model en de samenstelling zoals 

vastgelegd door de bevoegde overheden. Indien de urn in een grafkelder geplaatst wordt, moet het 

beschermende omhulsel uit resistente materialen bestaan. 

 

Art. 14: De rouwstoeten worden binnengeleid in de begraafplaats door de kerkhofinspecteur of zijn 

vervanger die onmiddellijk de lijkkoets voorafgaat. 

 

Art. 15: Bij de aankomst van de rouwstoet in de begraafplaats ontvangt de kerkhofinspecteur of zijn 

vervanger de toelating tot begraving. De laatste aankomst op de begraafplaats mag niet later zijn dan 

15.30 uur. 

 

Art. 16: Wanneer de lijkwagen op de begraafplek is aangekomen of de plek die het dichtst bereikbaar 

is, wordt de kist uit de wagen gehaald en op een draagbaar gelegd. De inspecteur brengt op de kist 

het identificatieplaatje aan. De kist wordt met trage pas naar de kuil of de grafkelder gedragen. De 

families kunnen zich verzamelen rondom het stoffelijk overschot en er wordt pas begraven na hun 

vertrek, behalve op uitdrukkelijk verzoek van de familie. 

 

Art. 17: De bloemenkransen en -stukken worden van de lijkkoets gehaald door de 

begrafenisondernemer, vlakbij de begraafplek gelegd en nadien door de arbeiders van de 

begraafplaats op de gedichte kuil of op de grafkelder gelegd. De inspecteur of zijn vervanger trekt 

zich pas terug na de beëindiging van de begraving. 

 

Art. 18: Voertuigen die rouwstoeten begeleiden worden niet toegelaten binnen de omheining van de 

begraafplaats, behalve de voertuigen die personen vervoeren van min. 75 jaar of die hulpbehoevend 

of invalide zijn. Dit geldt eveneens voor de voertuigen die bloemenkussens of -kransen vervoeren 

tijdens de begrafenisplechtigheden. Voertuigen zullen stapvoets rijden en zullen parkeren zonder 

hierbij wegen te hinderen. Ze mogen niet afwijken van de lanen en de geplaveide wegen, niet parkeren 

op de bermen en moeten de route volgen die aangegeven is door het personeel van de begraafplaats. 
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C. Opgravingen 
 

Art. 19: Elke opgraving van een lichaam of een asurn, is toegelaten. Elke opgraving die bevolen 

wordt door een gerechtelijke instantie, is gratis. 

 

Art. 20: Alle opgravingen gebeuren volledig ten laste van de aanvrager die zal moeten zorgen voor 

het geschikte personeel van een onderneming die door het bestuur erkend is voor de uitvoering van 

deze taak, onder het toezicht van de kerkhofinspecteur of zijn vervanger. De opgraving gebeurt steeds 

met de voorafgaande toelating van de burgemeester. Er wordt steeds een proces-verbaal van de 

opgraving opgesteld. 

 

Art. 21: Wanneer het lichaam naar een andere begraafplaats overgebracht moet worden, is het 

gebruik van een perfect gesloten en gesoldeerd metalen omhulsel rond de eerste kist noodzakelijk. 

 

Art. 22: Indien de staat van de opgegraven kist of urn het vereist, legt de burgemeester op dat ze 

vernieuwd moet worden of dat elke nodige maatregel getroffen moet worden om de fatsoenlijkheid 

of de volksgezondheid te beschermen. 

 



Burgerlijke Stand - Overlijdens/Begrafenissen Versie van 09/092/2021 Blz. 6 van 18 

HOOFDSTUK 2 

LIJKENVERVOER 
 

Art. 23: De families, de rechthebbenden of de personen die bevoegd zijn om in te staan voor de 

begrafenis van personen die in Ukkel overleden zijn of er gebracht werden om er begraven te worden, 

hebben de vrije keuze betreffende het lijkenvervoer. Er is een overlijdensbelasting verschuldigd 

volgens de voorwaarden van het geldende belastingreglement. 

 

Art. 24: Het vervoer gebeurt in principe enkel per lijkwagen. Voor elke andere vervoerswijze is een 

voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van de burgemeester vereist. Elke lijkwagen mag slechts 

één lichaam tegelijkertijd vervoeren, behalve met een speciale toelating van de burgemeester. De 

families dienen de noodzakelijke schikkingen te treffen om alle uitvoeringsmodaliteiten inzake het 

lijkenvervoer te regelen volgens de wetten en reglementen ter zake. De families kunnen vrij kiezen 

maar de gemeente behoudt echter haar volledige controlebevoegdheid inzake het lijkenvervoer en de 

begrafenissen. 

 

Art. 25: De gemeente neemt het lijkenvervoer naar de begraafplaats van Ukkel op zich van de 

volgende personen, overleden op haar grondgebied: 

 Behoeftigen (de behoeftigheid kan onder andere aangetoond worden door de voorlegging van een 

attest van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de woonplaats of van elk 

ander bewijsstuk); 

 De personeelsleden van de gemeente en het OCMW; 

 Militairen, gestorven op het slagveld, van door de vijand gefusilleerde personen, van personen 

die overleden zijn tijdens verzetsdaden tegen de vijand, van personen, met inbegrip van 

krijgsgevangenen, die overleden zijn gedurende hun gevangenschap of deportatie door de vijand 

die in de gemeente gehuisvest waren op de datum van hun overlijden; 

 Oorlogsinvaliden waarvan het erkende invaliditeitspercentage min. 50% bedraagt en die houder 

waren van een pensioenbrevet ten laste van de Schatkist en die in de gemeente gehuisvest waren 

op de datum van hun overlijden; 

 Kinderen jonger dan één jaar op de datum van hun overlijden; 

 Overledenen die hun lichaam aan de wetenschap hebben geschonken. 

 

Art. 26: In het geval van vertrek van lichamen naar het buitenland wordt er op zaterdag, zondag en 

op wettelijke feestdagen geen verzegeling van doodskisten uitgevoerd. 

 

Art. 27: Op zaterdag, zondag en op wettelijke feestdagen mogen er geen begrafenissen plaatsvinden. 

 

Art. 28: Indien de begrafenis op de begraafplaats van een andere gemeente aanleiding gaf tot de 

inning van een belasting ten bate van deze laatste, dient deze belasting door de betrokken familie 

betaald te worden bovenop de tarieven die in het onderhavige reglement vastgelegd werden. 
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HOOFDSTUK 3 

ORDE VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

A. Algemene bepalingen 
 

Art. 29: De begraafplaats is toegankelijk voor het publiek van 8.30 tot 16.30 uur op weekdagen en 

van 9.30 tot 16.30 uur in het weekend en op feestdagen (behalve 1 en 2 november), behoudens 

andersluidende beslissing van de burgemeester. 
 

Art. 30: De sluiting van de poorten wordt een kwartier op voorhand aangekondigd door de klok die 

op het kerkhof werd geplaatst. Vanaf dit ogenblik heeft het publiek geen toegang meer tot de 

begraafplaats. 

 

Art. 31: Voertuigen die bezoekers aanbrengen mogen niet binnen de omheining van de begraafplaats 

rijden, behalve voor de houders van een toegangsbadge, uitgereikt volgens het geldende reglement. 

Enkel op woensdagen mogen voertuigen vrij op de begraafplaats rijden. De snelheidsbeperking van 

10 km/h moet steeds gerespecteerd worden. 

 

Art. 32: Voertuigen moeten plaats ruimen en stoppen om doorgang te verlenen aan lijkstoeten. 

Voertuigen zijn niet toegelaten de laatste zondag van oktober en op 1 en 2 november. 

 

Art. 33: Op de begraafplaats is het verboden gelijk welke daad te stellen, houding aan te nemen of 

manifestatie te organiseren die de fatsoenlijkheid van de plaats, de orde en de eerbied voor de doden 

stoort of kan storen. Het is eveneens verboden te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te 

verkopen, diensten aan te bieden en aanplakbiljetten, opschriften, borden of andere 

aankondigingstekens aan te brengen. Ieder die één van de in de vorige alinea opgesomde 

verbodsbepalingen overtreedt, wordt, onverminderd eventuele vervolgingen, van de begraafplaats 

verwijderd. 

 

Art. 34: Geleide bezoeken en foto- of filmreportages mogen op de gemeentelijke kerkhoven pas 

plaatsvinden na de voorafgaande goedkeuring van de burgemeester die, naargelang de aard van de 

aanvraag, de goedkeuring van het college kan vragen. De schriftelijke aanvraag moet bij de ambtenaar 

van de Burgerlijke Stand ingediend worden min. 15 dagen voor de gewenste datum. Voor 

fotoreportages, opnames of filmopnames kan er een vergoeding gevraagd worden van de betrokkene 

volgens het geldende tarief. In geval van een toelating zullen de na te leven voorwaarden meegedeeld 

worden aan de aanvrager. 

 

Art. 35: De gevonden voorwerpen moeten onverwijld aan de kerkhofinspecteur of zijn 

plaatsvervanger aangegeven worden. Hij maakt een proces-verbaal op dat onmiddellijk naar de 

politiecommissaris wordt gestuurd. De gemeente is niet aansprakelijk voor diefstallen die ten nadele 

van families gepleegd zouden worden. Deze laatsten zullen vermijden voorwerpen op de graven te 

leggen die de begeerlijkheid zouden kunnen opwekken. De metalen versieringen zullen stevig aan de 

gedenktekens bevestigd worden. 

 

Art. 36: Behoudens toestemming van de burgemeester is het verboden om op zondagen en wettelijke 

feestdagen te bouwen, aan te planten, graafwerken te verrichten of graftekens te plaatsen op de 

begraafplaats. Vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november is het bovendien 

verboden gelijk welk onderhoudswerk aan gedenktekens uit te voeren. 
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Art. 37: De begraafplaats is bestemd voor het begraven van personen die: 

 Overleden zijn in de gemeente of er dood zijn aangetroffen; 

 Ingeschreven zijn in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van de gemeente en overleden zijn 

buiten haar grondgebied; 

 Begunstigden zijn van een recht op begraving in een grafconcessie. 

 

Art. 38: Alle andere personen worden beschouwd als vreemd aan de gemeente en mogen enkel op de 

gemeentelijke begraafplaats begraven worden mits de aankoop van een grafconcessie. 

 

Art. 39: Het onderhoud van de graven valt ten laste van de belanghebbenden. Het gebrek aan 

onderhoud, die de staat van verwaarlozing aantoont, wordt vastgesteld als het graf permanent 

onfatsoenlijk is, door plantengroei overwoekerd is, vervallen, ingestort of bouwvallig is. De staat van 

verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde die gedurende 

een jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt wordt. Na de verstrijking van 

deze termijn en bij gebrek aan het opnieuw in goede staat brengen wordt op bevel van de 

burgemeester ambtshalve overgegaan tot de afbraak of de verwijdering van de materialen, op kosten 

van de familie die in gebreke blijft. Indien het een graf in concessie betreft, kan de gemeenteraad een 

einde stellen aan het recht op de concessie. 

 

 

B. Monumenten, grafstenen en -tekens, opschriften en aanplantingen 
 

Art. 40: Ten vroegste zes weken na de begraving mag een grafsteen of een ander grafteken op het 

graf geplaatst worden. De plaatsing mag echter pas gebeuren nadat het aanpalende graf in het tweede 

deel van het terrein bezet en gedicht is. Grafstenen zijn verplicht voor grafconcessies die geen gewoon 

graf zijn. 

 

Art. 41: De monumenten moeten opgericht worden binnen de twaalf maanden na de toekenning van 

de concessie. 

 

Art. 42: De graftekens moeten voldoen aan de normen van het onderhavige reglement. 

 

In elk geval: 

 De graftekens mogen de afmetingen van het graf niet overschrijden. 

 De hoogte van de grafstenen is max. 1,50m. 

 Tuinen rondom de graven zijn verboden. 

 De aanplantingen mogen niet hoogstammig zijn en zijn max. 1,50m hoog. 

 Opschriften en grafschriften mogen de fatsoenlijkheid, de orde en de eerbied voor de doden niet 

aantasten. 

 Het personeel van de begraafplaats zal waken over de toepassing van deze bepalingen en zal de 

nodige maatregelen nemen indien een inbreuk wordt vastgesteld. 

 

Art. 43: Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaats achtergelaten worden. 

De materialen worden aangevoerd en geplaatst naargelang de behoeften. Alvorens op de 

begraafplaats te worden toegelaten moeten de stenen, bestemd voor graftekens, langs alle zichtbare 

kanten afgewerkt en gekapt zijn, klaar om onmiddellijk geplaatst te worden. In geval van inbreuk op 

het voorgaande en indien er geen gevolg wordt gegeven aan de ingebrekestelling, worden de 

materialen op bevel van de burgemeester ambtshalve weggenomen op kosten van de overtreder. 
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Art. 44: De graftekens worden geplaatst door de families na de toestemming van de burgemeester of 

de gemachtigde schepen te hebben verkregen. De aanvraag moet het opschrift of het grafschrift 

vermelden dat op de grafsteen aangebracht zal worden. Het is verboden zand, asstenen, stenen of 

andere vreemde materialen van gelijk welke aard te werpen of te laten liggen voor de graven, op 

paden en toegangswegen die door het gemeentebestuur onderhouden worden. 

 

Art. 45: Monumenten, grafstenen en -tekens van gelijk welke aard die op de graven geplaatst worden, 

mogelijk de afmetingen van de toegekende terreinen niet overschrijden, meer bepaald: 

 

 Op gewone graven en concessies van 20 jaar voor volwassenen: lengte 2m en breedte 1m; 

 Op gewone graven voor kinderen van minder dan 7 jaar en asurnen: lengte 1m en breedte 1m. 

 

Deze werken hebben geen duurzame funderingen en worden uitgevoerd zonder metselwerk. 

 

 Op grafconcessies voor 50 jaar, voor grafkelders: variabele lengte naargelang de plaats, zich 

richten tot het kantoor van de begraafplaats; breedte 1m voor enkelvoudige grafkelders, 2m voor 

dubbele grafkelders, 3m voor driedubbele grafkelders. 

 

Het voetstuk zal uit één stuk zijn en is min. 8 cm dik. 

 

Art. 46: Monumenten zullen zodanig op de concessies geplaatst worden om elke overhelling zo 

maximaal mogelijk te vermijden. De niveaus en de loodrechte stand zullen streng gecontroleerd 

worden. 

 

Art. 47: De ontwerpen van de monumenten om op grafkelders te plaatsen zijn onderworpen aan de 

goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. De gemerkte plannen, opgemaakt in 

twee exemplaren, op schaal 1/10, zullen voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend worden door 

de concessiehouder. Ze geven het plan, de doorsnede en de opbouw van het monument aan met 

vermelding van alle afmetingen en een lijst van de aard van de te gebruiken materialen. De aanvragen 

met betrekking tot monumenten met een bijzonder of artistiek karakter of die geplaatst worden op 

grafkelders met een uitzonderlijk belang worden voor de plaatsing onderworpen aan de toestemming 

van de gemeentelijke overheid. Ze moeten langs alle zijden afgewerkt zijn. 

 

Art. 48: De stenen zullen aan elkaar gehecht worden door middel van voldoende roestvrije haken of 

ankers van een passende grootte die minstens 5 cm diep in de aan elkaar te hechten delen dringen. Ze 

zullen steeds met gesmolten lood of cement ingemetseld worden zodat ongelukken vermeden worden. 

De rooilijnen worden bepaald door de kerkhofinspecteur of zijn afgevaardigde overeenkomstig de 

bepalingen van het bestuur. 

 

Art. 49: De zijvlakken van het voetstuk of de lijst van de monumenten moeten 15cm binnen de 

buitenwanden van de grafkelders blijven. De afstand tussen twee monumenten moet met hetzelfde 

materiaal bedekt worden als hetgeen voor het grafteken werd gebruikt. Dit werk valt ten laste van de 

concessiehouder voor wat de tussenruimte rechts van het monument betreft. 

 

Art. 50: De bouw van grafkelders moet voltooid zijn binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de 

kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de grafconcessie. Het grafteken en de grafkelder 

moeten behouden blijven tijdens de duur van de concessie. 

 

Art. 51: De werkplaats die geopend wordt om grafkelders te bouwen, moet behoorlijk aangegeven 

zijn. De kuil mag slechts open blijven gedurende de tijd die nodig is voor de bouw van de grafkelder 

en die niet meer dan 20 werkdagen in beslag mag nemen. 
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Art. 52: De grafkelders worden gebouwd volgens het plan opgesteld door de zorg van de 

marmerbewerkers en met gebruikmaking van de in dit plan voorgeschreven materialen, onder 

voorbehoud van goedkeuring door de Inspecteur van de begraafplaats en door een administratief 

verantwoordelijke van de dienst Burgerlijke stand. 

 

Art. 53: De werken die in strijd met de bepalingen van het onderhavige reglement uitgevoerd werden 

of die de grenzen van het perceel in concessie niet respecteren, worden geschorst op bevel van de 

burgemeester die hun afbraak kan bevelen op kosten van de belanghebbenden. 

 

Art. 54: De concessiehouder of zijn rechthebbenden en rechtsopvolgers blijven te allen tijde 

verantwoordelijk tegenover derden voor ongevallen die later zouden kunnen gebeuren met 

aangrenzende grafkelders of monumenten, met bezoekers of ambtenaren van de begraafplaats, als 

gevolg van de slechte kwaliteit van de gebruikte materialen, een gebrekkige uitvoering of een gebrek 

aan onderhoud. 

 

Art. 55: De buitenmuren van de grafkelders moeten een minimumdiepte hebben die overeenkomt 

met een grafkelder van drie op elkaar geplaatste vakken. De vakken van de grafkelders met minder 

dan 3 cellen moeten een minimumdiepte hebben die gelijk is aan deze van de overeenkomstige 

vakken van het model. Het hoogteverschil tussen de buitenmuren en de basis van de grafkelder moet 

aangevuld worden met samengedrukte aarde. 

 

Art. 56: De gebruikte materialen moeten van eerste kwaliteit zijn. De beweegbare tegels van de 

grafkeldervestibules en de omlijsting waarop ze steunen, zijn in blauwsteen of gewapend beton. Al 

het ijzerwerk zal onderling verbonden worden vóór het betonwerk, volgens de regels van de kunst. 
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HOOFDSTUK 4 

GRAFCONCESSIES 
 

A. Algemeenheden 
 

Art. 57: Naargelang de beschikbare ruimte van de begraafplaats worden concessies verleend voor het 

begraven van één of meerdere lichamen, aan personen die een plaats wensen voor hun graf en dat van 

hun echtgenoot(ote), bloed- of aanverwant of voor het graf van een derde en dat van diens familie. Er 

worden geen concessies verleend voor het begraven van leden van eenzelfde vereniging. 

 

Art. 58: Het college van burgemeester en schepenen mag grafconcessies verlenen: 

 

 Tijdelijke voor een duur van 20 jaar; 

 Bestemd voor de bouw van grafkelders voor een duur van 50 jaar; 

 In de dodengalerijen in de open lucht voor een duur van 50 jaar; 

 In de columbaria / cellen van de modules voor een duur van 20 jaar. 

 

De prijs van concessies wordt bepaald door het tarief dat door de gemeenteraad werd vastgelegd. De 

beslissing van het college om een concessie op de gemeentelijke begraafplaats toe te kennen wordt 

aan de aanvrager betekend. De duur van het concessiecontract start op de datum van de voormelde 

beslissing. 

 

Art. 59: In elke gemeenschappelijke concessie moet de concessiehouder zijn plaats voorzien en mag 

hij deze in geen enkel geval overdragen. 

 

Art. 60: De concessies van 20 en 50 jaar kunnen hernieuwd worden voor één of meerdere periodes 

van dezelfde duur, met ingang op de vervaldatum van de vorige periode, middels de betaling van een 

bedrag, vastgelegd op basis van de tarieven zoals bepaald door de gemeenteraad en voor zover het 

graf perfect onderhouden is en zich in perfecte staat bevindt. De hernieuwing kan reeds gebeuren 

voor de verstrijking van de eerste concessieperiode. 

 

Art. 61: De kosteloze hernieuwing van eeuwigdurende grafconcessies, die vóór het van kracht 

worden van de wet van 20 juli 1971 werden verleend, kan door elke belanghebbende kosteloos 

aangevraagd worden bij de verstrijking van elke periode van 50 jaar. Minstens een jaar voor het einde 

van de concessie of van de vernieuwing ervan stelt de burgemeester of zijn gemachtigde of het 

bevoegde orgaan van de intercommunale een akte op die eraan herinnert dat hem een aanvraag tot 

vernieuwing gericht moet worden voor de datum die hij vastlegt. 

Een kopie van de akte wordt opgestuurd naar de houder van de concessie of, indien hij overleden is, 

naar zijn erfgenamen of rechthebbenden. 

Een kopie van de akte wordt minstens gedurende een jaar aangeplakt op de plaats van het graf en aan 

de ingang van de begraafplaats. De eerste aanvraag tot hernieuwing moet worden ingediend binnen 

een termijn van twee jaar. Deze termijn vangt aan na de verstrijking van het 50ste jaar van de 

toekenningsdatum van de concessie. Bij de verstrijking van het eerste jaar van de tweejarige termijn 

maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij de belanghebbenden eraan herinnerd 

worden dat zij hem een hernieuwingsaanvraag moeten toesturen, voor de datum die in de akte is 

vermeld, om hun rechten te kunnen behouden. Deze akte wordt opgestuurd naar de persoon die de 

concessieaanvraag heeft ingediend, of na zijn overlijden naar zijn erfgenamen of rechthebbenden. 

Een afschrift van de akte wordt aangebracht aan de ingang van de begraafplaats. Als er geen 

hernieuwingsaanvraag werd ingediend, vervalt de concessie. De hernieuwing gebeurt niet 

automatisch maar wordt gratis toegekend voor zover het graf perfect onderhouden is en zich in 

perfecte staat bevindt. De hernieuwing is ondergeschikt aan een verslag, opgesteld door de 

kerkhofinspecteur op het ogenblik van de indiening van de hernieuwingsaanvraag. 

 



Burgerlijke Stand - Overlijdens/Begrafenissen Versie van 09/092/2021 Blz. 12 van 18 

Art. 62: Door de toekenning van een grafconcessie gaat het gemeentebestuur niet over tot de 

vervreemding, de verkoop of de verhuring van de grond. De gemeente verleent enkel een recht van 

genot en gebruik met een speciale en nominatieve bestemming. De concessies zijn onoverdraagbaar. 

 

Art. 63: De prijs van de concessie moet vooraf betaald worden en dit in één enkele storting. Er wordt 

een verschillend tarief toegepast naargelang de persoon al dan niet een hoofdverblijf in Ukkel heeft 

gehad. 

 

Art. 64: De burgemeester bepaalt de plaatsen waar de concessies toegekend worden. De vergunde 

gronden worden door de kerkhofinspecteur aan de concessiehouders gegeven. Hij bepaalt het tracé 

ter plaatse en zal na de voltooiing van de werken nagaan of de voorgeschreven afmetingen van de 

concessieakte nageleefd werden. 

 

Art. 65: De concessies kunnen op voorhand toegekend worden. De verstrijking van de termijn van 

de concessie mag niet als gevolg hebben dat het stoffelijk overschot er gedurende minder dan vijf jaar 

begraven blijft. 

 

Art. 66: Na de verstrijking van de vastgelegde termijn en indien de concessie niet wordt hernieuwd, 

neemt de gemeente de grond opnieuw in bezit. Monumenten en grafstenen moeten zonder enig 

verzoek verwijderd worden door de belanghebbenden. Indien dit niet gebeurt binnen een termijn van 

zes 6 maanden, worden de grafstenen en gedenktekens eigendom van de gemeente. Het 

gemeentebestuur neemt de grond en de grafkelders opnieuw in bezit en gaat ambtshalve over tot de 

opgraving van de lichamen in de concessie en de begraving ervan in de daartoe voorziene gedeeltes 

van de begraafplaats, zonder er melding van te maken in de registers van de begraafplaats. 

 

Art. 67: Vóór elke bijkomende begraving moet de concessiehouder op zijn kosten het monument 

wegnemen en alles opnieuw in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen. Zoniet zal het lichaam te 

zijnen laste voorlopig in een wachtkelder begraven worden. In dit geval moet de overplaatsing binnen 

de maand gebeuren. Zoniet zal het lichaam ambtshalve in een gewoon graf begraven worden. 

Indien de monumenten binnen de vijftien dagen na de begrafenis niet werden teruggeplaatst, wordt 

het werk ambtshalve uitgevoerd door het bestuur waarbij de kosten en de risico's ten laste vallen van 

de concessiehouder die in gebreke blijft. 

 

Art. 68: Enkel de burgemeester heeft het recht om grafkelders of cellen in de dodengalerijen in de 

open lucht te laten openen. Deze mogen enkel geopend worden voor de begrafenisdienst door de 

daartoe aangestelde gemeenteambtenaren en in aanwezigheid van de kerkhofinspecteur. De 

concessiehouder of zijn afgevaardigde mag de verrichtingen bijwonen. Na de begrafenis zal het vak 

hermetisch afgesloten worden met metselwerk. 

 

Art. 69: Geen enkel lichaam, te begraven in de concessies die geen dodengalerijen of grafkelders 

zijn, mag in een metalen lijkkist geplaatst worden. 

 

Art. 70: In geval van herneming van het vergunde perceel in het algemeen belang of ingevolge 

dienstnoodwendigheden kan de concessionaris geen aanspraak maken op enige vergoeding. Hij heeft 

enkel recht op het kosteloos verkrijgen van een perceel van dezelfde oppervlakte op een andere plek 

van de begraafplaats. De eventuele kosten van de overbrenging van stoffelijke overschotten en 

graftekens en van de eventuele bouw van een nieuwe grafkelder zijn ten laste van de gemeente. 
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Art. 71: In geval van verplaatsing van de gemeentelijke begraafplaats zijn de volgende bepalingen 

van toepassing: 

1) De houders van eeuwigdurende grafconcessies, toegekend krachtens de vorige reglementering, 

hebben enkel het recht om in de nieuwe begraafplaats een terrein van dezelfde oppervlakte als 

hetgeen hen toegekend werd kosteloos te verkrijgen en dit tot aan het einde van het vijftigste jaar, 

te rekenen vanaf de toekenning of de verlengingsaanvraag. De gemeente zal niet overgaan tot de 

betaling van een vergoeding, voor gelijk welke reden, meer bepaald indien de concessiehouders 

genoodzaakt zijn opgerichte grafkelders en monumenten af te breken en herop te bouwen. 

2) De houders van concessies voor vijftig jaar (grafkelders) hebben enkel het recht om in de nieuwe 

begraafplaats een terrein van dezelfde oppervlakte als hetgeen hen toegekend werd kosteloos te 

verkrijgen en dit voor de nog te lopen termijn. De gemeente zal niet overgaan tot de betaling van 

een vergoeding, voor gelijk welke reden, meer bepaald indien de concessiehouders genoodzaakt 

zijn monumenten, geplaatst op de vergunde gronden, af te breken en herop te bouwen. 

 

Art. 72: In elke concessie in volle grond, uitgezonderd een gewoon graf, kan de voorziene plaats voor 

een niet verast lichaam ingenomen worden door drie asurnen. Desgevallend kan de plaats van een urn 

ingenomen worden door de lijkkist van een doodgeboren kind. 

 

Art. 73: De concessiehouders zijn verplicht het bestuur van elke woonstverandering te verwittigen 

via elk mogelijk middel. 

 

 

B. Gewone graven 
 

Art. 74: De begraving in gewone graven gebeurt in de perken. De tussenruimte tussen de graven 

bedraagt: 20cm langs de zijkanten, aan het hoofd en aan de voeten. Alle graven zijn 2 meter lang en 

1 meter breed. Deze afmetingen worden teruggebracht tot 1m lang en 1m breed voor cellen, bestemd 

voor asurnen. 

 

Art. 75: De herneming van gewone graven mag pas plaatsvinden na een termijn van vijf jaar, te 

rekenen vanaf de dag van de begraving. 

 

Art. 76: De gewone graven, van een duur van 5 jaar, kunnen omgezet worden in individuele of 

gemeenschappelijke tijdelijke concessies van 20 jaar. 

 

Art. 77: Er zal afstand gedaan worden van alle rechten om de overledene te begraven in een gewoon 

graf van de gemeentelijke begraafplaats door de families indien de persoon, die in Ukkel zijn 

hoofdverblijf had, overlijdt buiten het grondgebied en het lichaam begraven werd op een 

begraafplaats die niet tot Ukkel behoort. 

 

 

C. Concessies van 20 jaar in volle grond 
 

Art. 78: Individuele of gemeenschappelijke tijdelijke concessies voor 20 jaar kunnen op voorhand 

toegekend worden door het college van burgemeester en schepenen. Een individuele concessie kan 

op vraag van de betrokkenen omgevormd worden tot een gemeenschappelijke concessie, voor zover 

het materieel mogelijk is de bijkomende overledenen er op te vangen. 

 

Art. 79: Deze concessies hebben altijd een oppervlakte van 2 m² (breedte 1m, lengte 2m). De 

oppervlakte mag echter teruggebracht worden tot 1m lang en 1m breed indien het de begrafenis betreft 

van lichamen van kinderen van minder dan zeven jaar of as van veraste lichamen. 

 

Art. 80: Deze concessies zijn voorzien voor max. 3 niet-veraste lichamen. 
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D. Concessies voor grafkelders, gebouwd door een privéonderneming 
 

Art. 81: Concessies voor 50 jaar kunnen door het college van burgemeester en schepenen toegekend 

worden voor de bouw van familiekelders. 

 

Art. 82: De kelders, op te richten door een privéonderneming op verzoek van de concessiehouders, 

zullen gebouwd worden volgens de bepalingen van het onderhavige reglement. 

 

Art. 83: De minimumoppervlakte is vastgelegd op 3,75m² (2,75m x 1,36m) voor een rij van maximaal 

vijf vakken, de één boven de andere geplaatst, naargelang de plaatsen en de mogelijkheden. Deze 

oppervlakte mag enkel verhoogd worden met telkens minstens 2,70m² (2,75m x 0,98m). Elke nieuwe 

oppervlakte van 2,70m² mag enkel gebruikt worden voor de bouw van een aantal vakken, gelijk aan 

het aantal waarvoor de concessie van 3,75m² werd toegekend. 

 

 

E. Huren van vooraf gebouwde grafkelders door het gemeentebestuur 
 

Art. 84: Concessies voor 50 jaar met de huur van vooraf gebouwde grafkelders kunnen door het 

college van burgemeester en schepenen toegekend worden. 

 

Art. 85: De grafkelders worden gebouwd door het gemeentebestuur en bevatten twee of drie op elkaar 

geplaatste vakken en worden gegroepeerd op een specifieke plaats op de begraafplaats. 

 

 

F. Concessies in de dodengalerijen 
 

Art. 86: De concessies van cellen in de dodengalerijen kunnen door het college van burgemeester en 

schepenen op voorhand toegekend worden voor een duur van 50 jaar. 

 

Art. 87: Elke cel mag enkel gebruikt worden om één lichaam te begraven of voor 3 asurnen. 

 

Art. 88: Het is verboden monumenten te plaatsen op het terras buiten de crypte. 

 

Art. 89: Het gebruik van een metalen omhulsel is verplicht voor lichamen en assen die in de 

dodengalerij geplaatst worden. 

 

 

G. Concessies van cellen in de columbaria 
 

Art. 90: De concessies van cellen in de columbaria kunnen door het college van burgemeester en 

schepenen op voorhand toegekend worden voor een duur van 20 jaar. In deze cellen mogen enkel 

asurnen geplaatst worden. 

 

Art. 91: Elke cel van het columbarium mag max. 2 asurnen bevatten. 

 

Art. 92: Het is verboden monumenten te plaatsen op het terras buiten de columbaria, met uitzondering 

van de grafvazen die door de gemeente werden voorzien. 
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H. Strooiweide 
 

Art. 93: De as van verbrande lichamen mag uitgestrooid worden op de daartoe voorziene 

strooiweiden. 

 

Art. 94: Zodra de asurn met de te verstrooien as op de begraafplaats aankomt, zal de inspecteur of 

zijn vervanger hierop toezicht houden. 

 

Art. 95: De urn wordt door de inspecteur of zijn vervanger op een trage pas naar de strooiweide 

gedragen. Hij opent de urn en giet de inhoud in een daartoe voorzien toestel. De vuurvaste steen en 

de urn worden aan de rand van het perk neergelegd. De inspecteur of zijn vervanger gaat onmiddellijk 

over tot de verstrooiing in aanwezigheid van de familieleden of de persoon die voor de lijkbezorging 

instaat. 

 

Art. 96: De asverstrooiing gebeurt op een oppervlakte van ongeveer vier vierkante meter. Deze 

oppervlakte mag pas opnieuw gebruikt worden als de vorige verstrooide as volledig is verdwenen. 

 

Art. 97: De verstrooiing wordt verdaagd indien de weersomstandigheden ongunstig zijn. 

 

 

I. Wachtkelder 
 

Art. 98: De gemeentelijke begraafplaats beschikt over een wachtkelder waar families lichamen en 

asurnen tijdelijk kunnen bewaren die in de familiekelders bijgezet moeten worden of die later naar de 

provincie of het buitenland vervoerd moeten worden. 

 

Art. 99: Het verblijf van een lichaam of een asurn in de wachtkelder is onderworpen aan een 

voorafgaande betaling van een trimestriële vergoeding, vastgelegd op basis van het geldende tarief. 

Elk begonnen kwartaal is volledig verschuldigd. 

 

Art. 100: De gestorte vergoeding wordt afgetrokken van de prijs van de concessie die later 

aangekocht zou worden. 

 

Art. 101: Lichamen en asurnen mogen pas in de wachtkelder geplaatst worden indien ze in een 

hermetisch gesloten metalen omhulsel geplaatst werden. Indien het omhulsel niet meer waterdicht 

zou zijn, zal de belanghebbende familie verzocht worden de vereiste maatregelen te nemen. Indien 

de bevelen ter zake van de burgemeester binnen de 48 uur niet worden uitgevoerd, zal het lichaam 

ambtshalve begraven worden in een gewoon graf, met naleving van de modaliteiten inzake de 

begraving van dit type concessie. 

 

 

J. Speciaal perk 
 

Art. 102: Er wordt een speciaal perk voorbehouden voor de begraving van oud-strijders en 

gelijkgestelden van de oorlogen van 1914-1918 en 1940-1945. 

 

Art. 103: De volgende personen worden op verzoek van de rechthebbenden op dit speciaal perk 

begraven: de oud-strijders van de categorieën in het vorige artikel, voor zover zij op een gegeven 

moment hun hoofdverblijf in Ukkel hebben gehad. 

 

Art. 104: De officiële stukken met betrekking tot de titels van de overledene moeten door de families 

voorgelegd worden op het ogenblik van de aangifte van het overlijden. 
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Art. 105: Met het oog op uniformiteit zal op elk graf van dit perk een gedenksteen geplaatst worden 

die uitgekozen werd door het bestuur. De door het bestuur aangestelde aannemer zal de gedenksteen 

leveren. De aannemer zal het volgende in de steen graveren: de naam, de gebruikelijke voornaam, het 

jaar van de geboorte en het overlijden en het embleem van de religie van de overledene of een fakkel. 

Een gedenksteen zal ambtshalve dienen voor twee graven die met de rug naar elkaar liggen en zal pas 

geplaatst worden na de begraving van de twee betrokken overledenen. 

 

Art. 106: Het perk zal met graszoden bekleed worden en door het bestuur onderhouden worden. Op 

elk graf zal er een ruimte zonder gras zijn waar de familie snijbloemen of bloempotten kan achterlaten 

of bloemen van max. 25cm kan planten. Het onderhoud van dit gedeelte en van de gedenksteen is ten 

laste van de families van de overledenen. 

 

Art. 107: Het bestuur zal zorgen voor de levering en de plaatsing van de gedenksteen, ten laste van 

de belanghebbende familie. De gedenkstenen zullen gratis geleverd worden door het bestuur voor 

overledenen-behoeftigen op basis van een sociaal onderzoek. 

 

Art. 108: De perken voor de begraving van oud-strijders en gelijkgestelden van de oorlogen van 

1914-1918 en 1940-1945 zullen gebruikt worden naargelang de beschikbare grond en hebben een 

duur van min. 20 jaar. 

 

Art. 109: Er zal een speciale strooiweide voorbehouden worden voor de as van Ukkelse oud-strijders 

en gelijkgestelden van de oorlogen van 1914-1918 en 1940-1945. 
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HOOFDSTUK 5 

LIJKENHUIS 
 

Art. 110: Op de begraafplaats van Ukkel (Eikenboslaan 125) is een lijkenhuis voorzien dat eveneens 

als mortuarium gebruikt kan worden. 

 

Art. 111: In het gemeentelijk lijkenhuis worden de lichamen bewaard die niet op de plaats van 

overlijden bewaard kunnen worden. De lichamen van onbekenden worden er eveneens bewaard met 

het oog op identificatie. 

 

Art. 112: Op verzoek van de familie van de overledene of, bij gebrek hieraan, elke belanghebbende 

kan het gemeentebestuur het vervoer toelaten van de stoffelijke overschotten naar het lijkenhuis of 

een funerarium na de vaststelling van het overlijden. Het vervoer naar het lijkenhuis van de stoffelijke 

overschotten is verplicht indien de volksgezondheid dit vereist. 

 

Art. 113: Op beslissing van het college van burgemeester en schepenen mag in het lijkenhuis geen 

enkele autopsie plaatsvinden, zelfs deze op basis van een gerechtelijke beslissing. Het volgende is er 

eveneens verboden: balsemingen, elke medische handeling en de uitgebreide opmaak van lijken. 

 

Art. 114: Het lijkenhuis is toegankelijk voor families tijdens de openingsuren van de begraafplaats. 

 

Art. 115: Enkel de directie van de Burgerlijke Stand of de verantwoordelijke van de dienst 

Overlijdens/Begrafenissen beslist over de toonbaarheid van een lichaam voor de aanverwante 

families, naargelang de staat van het lichaam en de voorschriften met betrekking tot de 

volksgezondheid. 

 

Art. 116: De kerkhofinspecteur of zijn vervanger houdt een register bij waarin dagelijks informatie 

wordt vermeld over de lichamen die naar het lijkenhuis worden gebracht. 

 

Art. 117: Het kisten van de lichamen in het mortuarium gebeurt pas na de vaststelling van het 

overlijden. In geen enkel geval mag een begraving plaatsvinden vóór de uitreiking van een 

begravingstoelating door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 

 

Art. 118: Het vervoer van lichamen naar een funerarium wordt uitgevoerd door de lijkwagen van de 

begrafenisonderneming of eventueel door de concessiehouder, aangesteld door de gemeentelijke 

overheid. 
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HOOFDSTUK 6 

SLOTBEPALINGEN 
 

Art. 119: Het gemeentebestuur heeft het recht om elke maatregel te treffen die nodig geacht wordt 

voor de orde, het onderhoud en het esthetisch aspect van de begraafplaatsen. 

 

Art. 120: Het college van burgemeester en schepenen zal een beslissing nemen voor alle gevallen die 

niet in het onderhavige reglement voorzien werden en die een onmiddellijke actie vereisen. 

 

Art. 121: Onverminderd artikels 315, alinea 1, 340, 435 en 526 van het strafwetboek worden de 

inbreuken op de bepalingen van het onderhavige reglement bestraft met straffen die voorzien zijn in 

artikel 315, alinea 2 van dit wetboek. 

 

Art. 122: Elke aanvraag tot afwijking op het onderhavige reglement moet het voorwerp uitmaken 

van een toestemming van de gemeenteraad. 

 

Art. 123: De bepalingen van het onderhavige reglement trekken vroegere geldende bepalingen in. 

Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2021. 
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