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Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek

Publication prescrite par l’article 770
du Code civil

[99/53818]
Erfloze nalatenschap van Cauderlier, Jean Pierre José

Cauderlier, Jean Pierre José, ongehuwd, geboren te Parijs (Frankrijk)
op 6 juli 1913, zoon van Cauderlier, Alice Marie (overleden), wonende
te Schaarbeek, Generaal Eisenhowerlaan 58, is overleden te Schaarbeek
op 10 december 1995, zonder gekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen, om namens de Staat de inbezitstelling
te bekomen van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg
van Brussel bij bevelschrift van 15 december 1998 de bekendmakingen
en aanplakkingen, voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek, bevolen.

Brussel, 19 juli 1999.

De directeur,
P. De Mol

*

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[S − C − 2000/00063]
27 JANUARI 2000. — Omzendbrief betreffende de toepassing van de
wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
gewijzigd bij de wet van 20 september 1998

Aan mevrouw de Provinciegouverneur,

Aan mevrouw de Gouverneur van het administratief arron-
dissement Brussel-Hoofdstad,

Aan de heren Provinciegouverneurs,

Ter informatie :

Aan de Dames en Heren burgemeester en schepenen,

De wet van 20 september 1998 wijzigt en vult een aantal bepalingen
aan van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging.
De voormelde wet van 20 september 1998, die in het Belgisch

Staatsblad van 28 oktober 1998 is bekendgemaakt, is dus op 7 novem-
ber 1998 in werking getreden.

I. Gemeentelijke of intergemeentelijke begraafplaatsen en crematoria.

1. Elke gemeente moet ten minste één begraafplaats hebben;
gemeenten kunnen zich verenigen om over een gemeenschappelijke
begraafplaats te beschikken (artikel 1, eerste lid).
2. Enkel een gemeente of een vereniging van gemeenten kan een

crematorium oprichten en beheren (artikel 1, tweede lid). Een intercom-
munale die een crematorium opricht en/of beheert, kan een zuivere of
een gemengde intercommunale zijn.
De op de datum van de inwerkingtreding van de wet van 20 sep-

tember 1998 bestaande privé-crematoria mogen hun activiteiten blijven
uitoefenen gedurende een overgangsperiode van vijf jaar die ingaat op
de voormelde datum, namelijk 7 november 1998. Het spreekt vanzelf
dat de artikelen 1, vierde lid, 2, 3, (m.b.t. het toezicht), 20, 21, 22, 23,
23bis en 29, ook op deze crematoria van toepassing zijn (cfr. artikel 28).

3. leder crematorium wordt opgericht binnen de omheining van een
begraafplaats of op een daarmee in verbinding staand stuk grond, dat
gelegen is in dezelfde gemeente als de begraafplaats (artikel 1, derde
lid).

[99/53818]
Succession en déshérence de Cauderlier, Jean Pierre José

Cauderlier, Jean Pierre José, célibataire, né à Paris (France) le
6 juillet 1913, fils de Cauderlier, Alice Marie (décédée) sans autres
renseignements, domicilié à Schaerbeek, avenue Général Eisen-
hower 58, est décédé à Schaerbeek le 10 décembre 1995, sans laisser de
successeur connu.

Avant de stauer sur la demande de l’Administration de la Taxe sur
la Valeur ajoutée, de l’Enregistrement et des Domaines, tendant à
obtenir, au nom de l’Etat l’envoi en possession de la succession, le
tribunal de première instance de Bruxelles, a, par ordonnance du
15 décembre 1998, prescrit les publications et affichages prévus par
l’article 770 du Code civil.

Bruxelles, le 19 juillet 1999.

Le directeur,
P. De Mol

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[S − C − 2000/00063]
27 JANVIER 2000. — Circulaire relative à l’application de la loi du
20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, modifiée par la loi
du 20 septembre 1998

A Madame le Gouverneur de province,

A Madame le Gouverneur de l’arrondissement administratif
de Bruxelles-Capitale,

A Messieurs les Gouverneurs de province,

Pour information :

A Mesdames et Messieurs les bourgmestre et échevins,

La loi du 20 septembre 1998 modifie et complète un certain nombre
de dispositions de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et
sépultures.
Ladite loi du 20 septembre 1998, publiée au Moniteur belge du

28 octobre 1998, est donc entrée en vigueur le 7 novembre 1998.

I. Cimetières et établissements crématoires communaux ou intercom-
munaux.
1. Chaque commune doit disposer d’un cimetière au moins; plusieurs

communes peuvent s’associer pour disposer d’un cimetière commun
(article 1er, alinéa 1er).
2. Seule une commune ou une association de communes peut créer et

exploiter un établissement crématoire (article 1er, alinéa 2). Une
intercommunale qui crée et/ou gère un établissement crématoire peut
être une intercommunale pure ou mixte.
Les établissements crématoires privés existant à la date de l’entrée en

vigueur de la loi du 20 septembre 1998 peuvent continuer à exercer
leurs activités pendant une période transitoire de cinq ans qui prend
cours à la date précitée, à savoir le 7 novembre 1998. Il est évident que
les articles 1er, alinéa 4, 2, 3 (en ce qui concerne la surveillance), 20, 21,
22, 23, 23bis et 29, s’appliquent également à ces établissements
crématoires (cfr. article 28).
3. Tout établissement crématoire est construit dans l’enceinte d’un

cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le
cimetière et communiquant avec celui-ci (article 1er, alinéa 3).
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4. Het bouwen van een omheiningsmuur rond een begraafplaats of
crematorium is niet verplicht. Om financiële of stedebouwkundige
redenen volstaat het dat de gemeenteoverheid een omheining aan-
brengt, bestaande uit de aanplanting van een houtsoort waarvan de
groei zodanig is dat het uitzicht op de begraafplaats zo spoedig
mogelijk wordt belemmerd. Daar waar er een muur is mag deze
vanzelfsprekend blijven en is er geen aanplanting vereist. Wanneer er
een nieuwe begraafplaats of een nieuw crematorium moet komen, en
de ligging ervan niet in een plan van aanleg is opgenomen, dient de
gemeenteraadsbeslissing te worden voorafgegaan door het advies van
de provinciale gezondheidsdienst en te worden genomen op eenslui-
dend advies van de gemachtigde ambtenaar, bedoeld in artikel 45 van
de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw. De beslissing van de gemeenteraad
moet bovendien voor goedkeuring voorgelegd worden aan de gouver-
neur (artikel 2).

5. Iedere begraafplaats en ieder intergemeentelijk crematorium
dienen over een urnenveld, een strooiweide en een columbarium te
beschikken (artikel 1, vierde lid). Een gemeentelijk crematorium mag
maar hoeft niet noodzakelijk over deze faciliteiten te beschikken; indien
het niet over dergelijke faciliteiten beschikt, kan de as van de
gecremeerde overledenen immers op de begraafplaats van die gemeente
begraven, bijgezet of uitgestrooid worden.

Anders is het indien het om een intergemeentelijk crematorium gaat,
dat verplicht over de voormelde faciliteiten moet beschikken. Gesteld
dat een gemeentelijke begraafplaats aan een intergemeentelijk crema-
torium zou palen en dat alleen de begraafplaats over deze voorzienin-
gen zou beschikken, dan zouden de naaste familieleden van de persoon
wiens as er wordt verstrooid, gemeentebelasting verschuldigd zijn,
waarvan het bedrag mogelijk kan verschillen naargelang het al dan niet
gaat om een inwoner van de gemeente waaraan de begraafplaats
toebehoort. Om dergelijke niet te verantwoorden toestanden te vermij-
den, wens ik er nogmaals aan te herinneren dat het hiervoor vermelde
artikel 1, vierde lid, vereist dat ieder intergemeentelijk crematorium, en
iedere begraafplaats, over een urnenveld, een strooiweide en een
columbarium beschikken.

6. Overeenkomstig artikel 4, eerste lid, vallen de gemeentelijke
begraafplaatsen en crematoria onder het gezag, de politie en het
toezicht van de gemeenteoverheden.

Terzake dient eraan herinnerd te worden dat volgens de rechtspraak
van het Hof van Cassatie, de politie over de begraafplaatsen moet
worden uitgeoefend door de gemeente waarvoor deze begraafplaatsen
dienen, ook wanneer zij op het grondgebied van een andere gemeente
gelegen zijn.

Op de intergemeentelijke begraafplaatsen en in de intergemeentelijke
crematoria worden de in artikel 4, eerste lid, bedoelde bevoegdheden
uitgeoefend door de overheid van de gemeente waar de begraafplaats
of het crematorium ligt (artikel 4, tweede lid). Deze bepaling is niets
meer dan een bevestiging van de praktijk die terzake uitgeoefend
wordt: zo wordt bijvoorbeeld op de intergemeentelijke begraafplaats
van Lochristi het politietoezicht uitgeoefend door de politie van de
gemeente Lochristi.

7. Inzake de sluiting van oude begraafplaatsen dient de volgende
procedure gevolgd te worden (artikel 5):

a) Er is een beslissing van de gemeenteraad of de intercommunale die
de datum bepaalt waarop niet meer begraven mag worden.

De gemeenteraad of de intercommunale dient te bepalen hoe de
beslissing tot sluiting zal worden bekendgemaakt.

De oude begraafplaats wordt in de staat gelaten waarin zij zich
bevindt; gedurende ten minste vijf jaar mag er generlei gebruik van
worden gemaakt.

Na het verstrijken van die termijn of - een bijkomende mogelijkheid
die voorzien wordt door de wet van 20 september 1998 - ten minste vijf
jaar na de laatste begraving, waarbij de inschrijving in het begravings-
register als bewijs geldt, wanneer deze laatste begraving voorafgaat aan
de beslissing die de datum bepaalt waarop niet meer begraven mag
worden, wordt het besluit waarbij de gemeenteraad of de intercommu-
nale een andere bestemming geeft aan de gronden van de oude
begraafplaatsen, ter goedkeuring voorgelegd aan de provinciegouver-
neur. Het moet immers mogelijk zijn, wanneer de gemeenteraad of de
intercommunale een beslissing heeft genomen die de datum bepaalt
waarop niet meer wordt begraven, tot het toekennen van een nieuwe
bestemming over te gaan wanneer een effectieve periode van vijf jaar is
verlopen sinds de laatste begraving op deze begraafplaats. Dit kan aan
de hand van het volgende voorbeeld geı̈llustreerd worden: vanaf
1 februari 1994 wordt er niet meer begraven op een begraafplaats en de
beslissing van de gemeenteraad die de datum bepaalt waarop niet meer
begraven mag worden, werd genomen op 1 februari 1998. Met
toepassing van de vroegere bepaling van artikel 5 diende er tot

4. La construction d’un mur de clôture autour d’un cimetière ou d’un
établissement crématoire n’est pas obligatoire. Pour des motifs d’ordre
urbanistique ou budgétaire, les autorités communales peuvent se
limiter à une clôture de plantations choisies dans une essence
permettant aussi rapidement que possible d’empêcher la vue sur le
cimetière. Là où il existe un mur, il va de soi que non seulement il peut
subsister, mais que des plantations ne s’imposent pas. Lorsqu’un
nouveau cimetière ou établissement crématoire est appelé à devoir être
aménagé, et que son emplacement n’est pas prévu dans un plan
d’aménagement, le conseil communal doit, avant de prendre sa
décision, recueillir l’avis de l’Inspection d’hygiène provinciale et l’avis
conforme du fonctionnaire délégué visé à l’article 45 de la loi du
29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urba-
nisme. La décision du conseil communal doit au surplus être soumise
à l’approbation du gouverneur (article 2).

5. Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal
doivent disposer d’une parcelle d’inhumation des urnes, d’une pelouse
de dispersion et d’un columbarium (article 1er, alinéa 4). Un établisse-
ment crématoire communal peut mais ne doit pas nécessairement
disposer de ces aménagements; s’il n’en dispose pas, les cendres des
défunts incinérés peuvent en effet être inhumées ou dispersées dans le
cimetière de la commune.

Il en va différemment s’il s’agit d’un établissement crématoire
intercommunal, lequel doit obligatoirement disposer desdits aménage-
ments. Supposons qu’un cimetière communal jouxte un établissement
crématoire intercommunal et que seul le cimetière serait pourvu de ces
équipements. Dans ce cas, les proches du défunt dont les cendres
seraient dispersées dans ce cimetière seraient redevables d’une taxe
communale dont le montant peut éventuellement varier selon qu’il
s’agit ou non d’un habitant de la commune à laquelle appartient le
cimetière. Pour éviter de telles situations injustifiables, je tiens une
nouvelle fois à rappeler que le susdit article 1er, alinéa 4, exige que tout
cimetière et tout établissement crématoire intercommunal disposent
d’une parcelle d’inhumation des urnes, d’une pelouse de dispersion et
d’un columbarium.

6. Conformément à l’article 4, alinéa 1er, les cimetières et établisse-
ments crématoires communaux sont soumis à l’autorité, à la police et à
la surveillance des autorités communales.

A cet égard, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la
Cour de Cassation, la police des lieux de sépulture appartient à la
commune au service de laquelle ils sont destinés, alors même qu’ils
seraient situés sur le territoire d’une autre commune.

Dans les cimetières intercommunaux et établissements crématoires
intercommunaux, les compétences visées à l’article 4, alinéa 1er, sont
exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le
cimetière ou l’établissement crématoire est établi (article 4, alinéa 2).
Cette disposition ne fait que confirmer la pratique suivie en cette
matière: ainsi, dans le cimetière intercommunal de Lochristi par
exemple, le pouvoir de police est exercé par la police de la commune de
Lochristi.

7. En ce qui concerne la fermeture d’anciens cimetières, il y a lieu de
suivre la procédure ci-après (article 5) :

a) Il y a une décision du conseil communal ou de l’intercommunale
qui fixe la date de cessation des inhumations.

Le conseil communal ou l’intercommunale doivent arrêter la publi-
cité que recevra la décision de fermeture.

L’ancien cimetière reste dans l’état où il se trouve sans qu’il puisse en
être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.

A l’expiration de ce délai ou - possibilité supplémentaire prévue par
la loi du 20 septembre 1998 - cinq ans au moins après la dernière
inhumation, l’inscription au registre des inhumations faisant foi, dans
le cas où cette dernière inhumation est antérieure à la décision fixant la
date de cessation des inhumations, la délibération du conseil commu-
nal ou la décision de l’intercommunale ordonnant le changement
d’affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l’appro-
bation du gouverneur de la province. Il doit en effet être possible,
lorsque le conseil communal ou l’intercommunale a pris une décision
qui fixe la date de cessation des inhumations, de procéder à une
réaffectation si une période effective de cinq ans s’est écoulée depuis la
dernière inhumation dans ce cimetière. Cette situation peut être
illustrée à l’appui de l’exemple ci-après : à partir du 1er février 1994, il
n’est plus procédé à des inhumations dans un cimetière et la décision
du conseil communal fixant la date de cessation des inhumations a été
prise le 1er février 1998. En application de l’ancienne disposition de
l’article 5, il fallait attendre jusqu’au 1er février 2003 avant de pouvoir
donner une nouvelle affectation au cimetière. Grâce à l’ajout effectué
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1 februari 2003 gewacht te worden alvorens er een nieuwe bestemming
aan de begraafplaats gegeven kon worden. Dankzij de aanvulling
aangebracht door de wet van 20 september 1998 kan er i.c. reeds vanaf
1 februari 1999 een nieuwe bestemming aan de begraafplaats gegeven
worden.

Delvings- en funderingswerken mogen echter uitsluitend uitgevoerd
worden met de instemming van de provinciale gezondheidsinspectie,
aangezien de onschadelijkheid van dergelijke delvingswerken en het
vergaan van de lijken die begraven zijn op de begraafplaats, hoofdza-
kelijk van de aard van de bodem afhangen.

b) Er is geen beslissing van de gemeenteraad of de intercommunale
die bepaalt vanaf welke datum niet meer begraven mag worden.

In dit geval kan er krachtens de wet van 20 september 1998 eveneens
een andere bestemming gegeven worden aan de begraafplaats als er ten
minste tien jaar zijn verlopen na de laatste begraving op deze
begraafplaats, waarbij de inschrijving in het begravingsregister als
bewijs geldt.

In dergelijk geval kan het besluit van de gemeenteraad of de
beslissing van de intercommunale om een andere bestemming te geven
aan de begraafplaats, pas in werking treden een jaar nadat het besluit
of de beslissing is genomen en voor zover een afschrift ervan bij de
ingang van de begraafplaats is aangeplakt. De bepalingen van artikel 5,
§ 2, zijn uiteraard eveneens van toepassing.

Il. Concessies.

1. Bevoegdheid tot het toekennen van concessies (artikel 6, eerste en
tweede lid).

Het is de gemeenteraad of de intercommunale die op de respectie-
velijk gemeentelijke of intergemeentelijke begraafplaatsen, grafconces-
sies of concessies voor columbaria verleent. Wanneer het gaat om een
gemeentelijke begraafplaats kan de gemeente die bevoegdheid aan het
college van burgemeester en schepenen opdragen. Die delegatie van
bevoegdheid geldt eveneens voor het hernieuwen van de concessies
maar niet voor de terugneming van de verwaarloosde concessies.

2. De begunstigden van een concessie (artikel 6, derde, vierde en
vijfde lid).

Krachtens de tekst van artikel 6, zoals die van toepassing was vóór de
wijzigingen aangebracht door de wet van 20 september 1998, mochten
in eenzelfde concessie begraven worden :

— ofwel het stoffelijk overschot van de aanvrager, van zijn echtge-
noot, van zijn bloed- of aanverwanten;

— ofwel het stoffelijk overschot van een derde aangewezen door de
aanvrager, van diens echtgenoot, van diens bloed- of aanverwanten
(″diens″ verwijst naar de derde);

— ofwel het stoffelijk overschot van de leden van een of meer
religieuze gemeenschappen;

— ofwel het stoffelijk overschot van personen die tijdens hun leven
ieder bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven
in eenzelfde concessie te rusten.

De hiervoor vermelde wet van 20 september 1998 bepaalt bovendien
dat :

— door de concessiehouder aangewezen derden samen met hem, in
de concessie kunnen worden bijgezet (deze aanwijzing kan na de
toekenning van de concessie plaatsvinden, voor zover de omvang van
de concessie dit mogelijk maakt);

— wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk
gezin vormde, de overlevende een concessie kan aanvragen. Vóór de
inwerkingtreding van de wetswijziging konden de personen die een
feitelijk gezin vormden enkel samen in een concessie begraven worden
indien zij ieder daartoe tijdens hun leven hun wil te kennen hadden
gegeven bij de betrokken gemeentelijke overheid. Nu volstaat het dat
de overlevende van het feitelijk gezin een aanvraag indient om samen
met de overledene in een concessie begraven te worden.

3. Duur - tarief - voorwaarden voor het toekennen van een concessie
(artikelen 7, eerste lid, en 8).

Het is de gemeenteraad - niet het college van burgemeester en
schepenen - of de intercommunale die de duur, het tarief en de
voorwaarden voor het toekennen van een concessie vaststelt. Met
betrekking tot de duur, worden de concessies voor een maximumter-
mijn van vijftig jaar toegekend.

par la loi du 20 septembre 1998, il peut déjà en l’occurrence être donné
une nouvelle affectation au cimetière à partir du 1er février 1999.

Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans
l’accord de l’inspection d’hygiène provinciale, l’innocuité d’une telle
fouille et la disparition des cadavres inhumés dans le cimetière étant
essentiellement tributaires de la nature du sol.

b) Il n’y a pas de décision du conseil communal ou de l’intercommu-
nale qui fixe la date de cessation des inhumations.

Dans ce cas, un changement d’affectation du cimetière peut égale-
ment intervenir, en application de la loi du 20 septembre 1998, s’il s’est
écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci,
l’inscription au registre des inhumations faisant foi.

Dans une telle éventualité, la délibération du conseil communal ou la
décision de l’intercommunale ordonnant le changement d’affectation
du cimetière ne peut sortir ses effets qu’un an après qu’elle a été prise
et pour autant qu’une copie de la délibération ou de la décision ait été
affichée pendant un an à l’entrée du cimetière. Les dispositions de
l’article 5, § 2, sont bien entendu également d’application.

II. Concessions.

1. Compétence d’octroi des concessions (article 6, alinéas 1er et 2).

C’est le conseil communal ou l’intercommunale qui accorde des
concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières
respectivement communaux ou intercommunaux. Dans le cas d’un
cimetière communal, la commune peut déléguer ce pouvoir au collège
des bourgmestre et échevins. Cette délégation de compétence vaut
également pour les renouvellements de concessions mais pas pour la
reprise des concessions abandonnées.

2. Les bénéficiaires d’une concession (article 6, alinéas 3, 4 et 5).

En vertu du texte de l’article 6, tel qu’il était d’application avant les
modifications apportées par la loi du 20 septembre 1998, pouvaient être
inhumés dans une même concession :

— soit les restes mortels du demandeur, de son conjoint, de ses
parents et alliés;

— soit les restes mortels d’un tiers désigné par le demandeur, de son
conjoint, de ses parents et alliés (« son » et « ses » renvoient au tiers);

— soit les restes mortels des membres d’une ou de plusieurs
communautés religieuses;

— soit les restes mortels des personnes qui de leur vivant, ont
exprimé chacune leur volonté auprès de l’autorité communale de
reposer dans une même concession.

La loi précitée du 20 septembre 1998 dispose en outre :

— que des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent,
conjointement avec celui-ci, y être inhumés (cette désignation peut
intervenir après l’octroi de la concession, dans la mesure où la capacité
de celle-ci le permet);

— que, pour les personnes qui au moment du décès de l’une d’elles,
constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée
par le survivant. Avant l’entrée en vigueur de la modification apportée
à la loi, les personnes qui constituaient un ménage de fait ne pouvaient
être inhumées ensemble dans une concession que si elles avaient
chacune exprimé de leur vivant, auprès de l’autorité communale
concernée, leur volonté en ce sens. A présent, il suffit que le survivant
du ménage de fait introduise une demande de concession pour pouvoir
être inhumé avec le défunt dans celle-ci.

3. Durée - tarif - conditions d’octroi d’une concession (articles 7,
alinéa 1er, et 8).

C’est le conseil communal - et non le collège des bourgmestre et
échevins - ou l’intercommunale qui fixe la durée, le tarif et les
conditions d’octroi d’une concession. En ce qui concerne la durée, les
concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans.
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4. Hernieuwing van een concessie (artikel 7, tweede t.e.m. zesde lid).

Voor de hernieuwing van een concessie dient een onderscheid
gemaakt te worden tussen een hernieuwing zonder bijzetting en een
hernieuwing met bijzetting.

a) Hernieuwing zonder bijzetting.

In dit geval kunnen de opeenvolgende hernieuwingen, indien enige
belanghebbende (omschrijving: zie punt 5, zesde lid) erom verzocht
heeft vóór de eerste vervaldatum van de concessie of vóór de latere
vervaldata verstreken zijn, enkel geweigerd worden indien de belang-
hebbende onvoldoende financiële waarborgen voor het onderhoud van
de concessie kan voorleggen.

b) Hernieuwing met bijzetting.

De concessie kan op uitdrukkelijke aanvraag van iedere belangheb-
bende voor een nieuwe periode van dezelfde duur worden hernieuwd
naar aanleiding van elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Ingeval er van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt
tijdens en na de laatste begraving in de concessie en indien deze
begraving zich minder dan vijf jaar vóór het verstrijken van de
concessie voordoet, moet het graf voor een termijn van vijf jaar
behouden blijven.

Het is immers mogelijk dat bij de bijzetting van een overleden
persoon in de concessie er geen aanvraag tot hernieuwing daarvan
wordt gevraagd (bijvoorbeeld bij het overlijden van een laatste telg van
een familie of wanneer de familieleden de retributie niet zullen of
kunnen betalen). Indien dit overlijden zich minder dan vijf jaar vóór het
verstrijken van de concessie voordoet, is het niet uitgesloten dat dit
geconcedeerd graf vóór een niet-geconcedeerd graf uit gebruik zou
worden genomen. De voorgestelde wijziging beoogt een dergelijk
gevolg te vermijden en laat in voornoemd geval het verdere behoud
van de concessie voor een termijn van vijf jaar toe, dit naar analogie van
de termijn van vijf jaar voorzien in artikel 19, eerste lid (teraardebestel-
ling in volle grond zonder concessie).

Deze maatregel kan echter niet tot gevolg hebben dat een aanvraag
tot hernieuwing van de concessie ingediend kan worden na het
verstrijken van de termijn ervan. Tevens kan geen enkele nieuwe
teraardebestelling toegelaten worden na dit verstrijken.

c) In geval van een hernieuwing van een concessie (al dan niet met
bijzetting) vóór het verstrijken ervan moet de door de gemeente
vereiste retributie berekend worden rekening houdend met het nog te
lopen aantal jaren in de bestaande concessie. Vereiste retributie =

Aantal jaren van de nieuwe concessietermijn retributie die
die de lopende concessietermijn overschrijdt × bij de totale
totaal aantal jaren van de nieuwe concessietermijn termijn van

de concessie
hoort

Wanneer dus een hernieuwing voor een termijn van vijftig jaar,
(prijs = 50 000 BEF) wordt aangevraagd, twintig jaar vóór het verstrij-
ken van een concessie van vijftig jaar, slaat de vereiste retributie op de
dertig vijftigsten van het tarief voor een concessie van die duur
(= 30/50 x 50 000 BEF, dat wil zeggen 30 000 BEF). Een andere methode
om de vereiste retributie te berekenen, met uiteraard hetzelfde
resultaat, is de volgende: de retributie die bij de totale termijn van de
concessie hoort wordt gedeeld door het aantal jaren van de totale
concessietermijn; het alzo bekomen resultaat wordt vermenigvuldigd
met het aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende
concessietermijn overschrijdt. Het volgende voorbeeld verduidelijkt
deze methode van berekening: een hernieuwing voor een termijn van
veertig jaar (prijs = 40 000 BEF) wordt aangevraagd, vijftien jaar voor
het verstrijken van een concessie van vijftig jaar; de prijs van 40 000
BEF, wordt gedeeld door veertig; het resultaat, namelijk 1 000 BEF,
wordt vermenigvuldigd met vijfentwintig (het aantal jaren van de
nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdt)
→ de vereiste retributie is dus 25 000 BEF. (N.B. In het nieuwe artikel 8
van de wet, dient er in het tweede lid ″In de gevallen bedoeld in
artikel 7, tweede en zesde lid″ gelezen te worden in plaats van ″In de
gevallen bedoeld in artikel 7, tweede en vierde lid″).
5. Altijddurende concessies (artikel 9).
De wet van 20 juli 1971 heeft de altijddurende concessies afgeschaft.

Deze werden bij de inwerkingtreding van deze wet omgezet in
concessies die om de vijftig jaar, en zonder retributie, op aanvraag van
elke belanghebbende hernieuwd kunnen worden. De hernieuwing is
een recht voor de belanghebbenden. De wet van 20 september 1998
heeft het hiervoor vermelde behouden.
Laatstgenoemde wet wijzigt evenwel gedeeltelijk de procedure die

met betrekking tot de hernieuwing van een dergelijke concessie
gevolgd moet worden.

4. Renouvellement d’une concession (article 7, alinéas 2 à 6 inclus).

Pour le renouvellement d’une concession, il faut faire une distinction
entre un renouvellement sans inhumation et un renouvellement avec
inhumation.

a) Renouvellement sans inhumation.

Dans ce cas, les renouvellements successifs ne peuvent être refusés,
au cas où toute personne intéressée (pour la définition de cette notion,
voir point 5, alinéa 6) en a fait la demande avant l’expiration de la
première date d’échéance de la concession ou avant la date d’échéances
ultérieures, que si l’intéressé n’est pas à même de présenter les
garanties financières suffisantes pour l’entretien de la concession.

b) Renouvellement avec inhumation.

La concession peut être renouvelée à la demande expresse de toute
personne intéressée pour une nouvelle période de même durée à
l’occasion de chaque nouvelle inhumation dans la concession.

Au cas où il n’est pas fait usage de cette faculté lors et après la
dernière inhumation dans la concession et que celle-ci se produit moins
de cinq ans avant l’expiration de la concession, la sépulture doit être
maintenue pendant une durée de cinq ans.

Il est en effet possible que lors de l’inhumation d’une personne
décédée dans la concession, il n’y ait pas de demande de renouvelle-
ment de celle-ci (par exemple, en cas de décès du dernier héritier d’une
famille ou si les membres de la famille ne paient pas ou ne sont pas en
mesure de payer la redevance). Si ce décès intervient moins de cinq ans
avant l’expiration de la concession, il n’est pas exclu que cette sépulture
concédée soit désaffectée avant même qu’une sépulture non concédée
ne le soit elle aussi. La modification proposée vise à éviter pareille
conséquence et à permettre, dans le cas évoqué, le maintien de la
concession pour une période de cinq ans, par analogie au délai de cinq
ans prévu à l’article 19, alinéa 1er (inhumation en pleine terre sans
concession).

Cette mesure ne peut toutefois avoir pour effet qu’une demande de
renouvellement de la concession puisse être introduite postérieurement
à l’échéance du terme de celle-ci. De même, aucune nouvelle inhuma-
tion ne pourrait être autorisée après cette échéance.

c) En cas de renouvellement d’une concession (avec inhumation ou
non) avant l’expiration de celle-ci, la rétribution exigée par la commune
doit être calculée en tenant compte du nombre d’années restant à courir
dans la concession en cours. Rétribution exigée =

Nombre d’année du nouveau délai rétribution
de la concession qui excède le délai afférente au délai
de la concession en cours × total de la
nombre total d’année du nouveau concession
délai de la concession
Ainsi, si un renouvellement est demandé pour une période

de cinquante ans (prix = 50 000 FB), vingt ans avant l’expiration
d’une concession de cinquante ans, la rétribution exigée portera sur les
trente cinquantièmes du tarif pour une concession de cette durée
(= 30/50 x 50 000 FB soit 30 000 FB). Une autre méthode de calcul de la
rétribution exigée, dont le résultat est évidemment identique, est la
suivante: la rétribution afférente au délai total de la concession est
divisée par le nombre d’années du délai total de la concession; le
résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d’années du nouveau
délai de la concession qui excède le délai de la concession en cours.
L’exemple suivant précise cette méthode de calcul: un renouvellement
pour une période de quarante ans (prix := 40 000 FB) est demandé,
quinze ans avant l’expiration d’une concession de cinquante ans; le prix
de 40 000 FB est divisé par quarante, le résultat, à savoir 1 000 FB, est
multiplié par vingt-cinq (le nombre d’années du nouveau délai de la
concession qui excède le délai de la concession en cours) → la
rétribution exigée s’élève donc à 25 000 FB. (N.B. A l’article 8 nouveau
de la loi, il y a lieu de lire, à l’alinéa 2, « Dans les cas visés à l’article 7,
alinéas 2 et 6 » au lieu de « Dans les cas visés à l’article 7, alinéas 2 et
4 »).

5. Concessions à perpétuité (article 9).
La loi du 20 juillet 1971 a supprimé les concessions à perpétuité.

Celles-ci ont été, à l’entrée en vigueur de ladite loi, transformées en
concessions susceptibles d’être renouvelées, tous les cinquante ans et
sans redevance, à la demande de toute personne intéressée. Le
renouvellement est un droit pour les personnes intéressées. La loi du
20 septembre 1998 a maintenu la disposition précitée.
Cette dernière loi modifie toutefois partiellement la procédure à

suivre en ce qui concerne le renouvellement de pareille concession.
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De burgemeester moet binnen een welbepaalde termijn, namelijk bij
het verstrijken van het eerste jaar van de termijn van twee jaar die
begint bij het verstrijken van het vijftigste jaar van de concessie, voor
zover deze na 31 december 1925 toegestaan werd, een akte opmaken,
waarbij eraan herinnerd wordt dat het behoud van het recht op de
concessie afhankelijk is van een tot hem te richten aanvraag om
hernieuwing.

Voor die akte is geen speciale vorm voorgeschreven; de enige
verplichte vermelding is de uiterste datum waarop de aanvraag tot
hernieuwing moet zijn ingediend. De akte waarvan sprake moet
worden toegezonden aan de titularis van de concessie of als hij
overleden is, aan zijn erfgenamen of rechthebbenden. De opsporingen
om de betrokken personen terug te vinden, dienen alleen te geschieden
door middel van een bericht te verzenden naar hun door de concessie-
gevende gemeente laatst gekende adres.

Indien de burgemeester of zijn gemachtigde niet in staat is het spoor
van de titularis van de concessie of van zijn erfgenamen of rechtheb-
benden terug te vinden, wordt een afschrift van de bovenvermelde akte
een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats
aangeplakt (wanneer de opsporingen geslaagd zijn, dient de aanplak-
king niet meer te gebeuren).

Indien de titularis van de concessie of zijn erfgenamen of rechtheb-
benden nalaten de aanvraag tot hernieuwing in te dienen, mogen de
belanghebbende personen handelend optreden. De uitdrukking ″elke
belanghebbende″ moet in een zeer ruime zin opgevat worden. Aldus is
het best mogelijk dat, bijvoorbeeld om persoonlijke redenen van
vriendschap of van erkentelijkheid, aan niet-verwante personen of zelfs
aan administraties of verenigingen toegelaten wordt op te treden. De
Commissie voor monumenten en natuurschoon, een vereniging voor
vreemdelingenverkeer of een oudheidkundige kring zouden kunnen
optreden met het oog op de bewaring van een grafmonument dat van
historisch of artistiek belang is.

Ik wil erop wijzen dat de voormelde regeling alleen de altijddurende
concessies beoogt. Die bijzondere regeling betreffende dergelijke con-
cessies geldt dus niet voor de andere concessies voor een bepaalde
duur.

Tenslotte dient vermeld te worden dat de afschaffing van de
altijddurende concessies omdat er geen aanvraag tot hernieuwing is,
vanzelfsprekend uitsluitend geldt voor de normale begravingen van
niet-besmette personen. Artikel 69, 6, van het koninklijk besluit van
28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van
de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de
ioniserende stralingen (B.S. 16 mei 1963) blijft immers van toepassing
(begraving in een altijddurende concessie van een stoffelijk overschot
van besmette personen: in dergelijk geval kan de concessie niet
afgeschaft worden, ook al is er geen aanvraag tot hernieuwing).

Artikel 3 van de besluitwet van 5 september 1917 (concessies
gevorderd door de Minister van Oorlog ten voordele van de Belgische
en geallieerde militairen) blijft eveneens van kracht. De gemeenten die
het initiatief namen op hun begraafplaatsen ereperken aan te leggen die
voorbehouden zijn voor het begraven van de slachtoffers van de
vaderlandse plicht, mogen die perken vanzelfsprekend in stand
houden. Op dit gebied is er niets veranderd.

6. Afschaffing van de concessie.

Artikel 11 bepaalt dat verwaarlozing vaststaat wanneer het graf
doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen,
ingestort of bouwvallig is. Die verwaarlozing wordt geconstateerd in
een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde of de gemachtigde
van de intergemeentelijke begraafplaats die een jaar lang bij de ingang
van de begraafplaats en bij het graf aangeplakt blijft. Deze aanplakking
sluit echter niet uit dat de titularis van de concessie of zijn erfgenamen
of rechthebbenden verzocht worden de concessie terug in goede staat te
brengen.

Wanneer er, na het verstrijken van de termijn voor de aanplakking
van de voormelde akte, vastgesteld wordt dat er geen enkel herstel-
lingswerk werd uitgevoerd, dan kan er een einde gesteld worden aan
het recht op de concessie. Er dient onderstreept te worden dat de
terugneming van de concessie hier slechts facultatief is, terwijl dat
verplicht is wanneer er geen aanvraag tot hernieuwing is. Ik twijfel er
niet aan dat de gemeente- of intercommunale overheden met grote
omzichtigheid van die mogelijkheid gebruik zullen maken. In geen
geval kan er sprake zijn van terugneming wanneer de gemeente of de
intercommunale zich bij contract tot het onderhouden van het graf
verbonden heeft.

Le bourgmestre est tenu de dresser dans un délai bien déterminé, à
savoir à l’expiration de la première année du délai de deux ans qui
prend cours à l’expiration de la cinquantième année de la concession,
pour autant que celle-ci ait été consentie postérieurement au 31 décem-
bre 1925, un acte rappelant que le maintien du droit à la concession est
subordonné à une demande de renouvellement qui doit lui être
adressée.

Cet acte ne doit revêtir aucune forme spéciale; la seule mention qui
doit y figurer obligatoirement est la date ultime à laquelle la demande
de renouvellement doit être introduite. L’acte dont question doit être
adressé au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses héritiers ou
ayants droit. Les recherches en vue de retrouver les personnes
intéressées se limitent à l’envoi d’un avis à leur dernière adresse connue
par la commune qui a accordé la concession.

Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace du
titulaire de la concession ou de ses héritiers ou ayants droit, une copie
de l’acte dont question ci-avant est affichée pendant un an sur le lieu de
sépulture et une autre à l’entrée du cimetière (si les recherches ont
abouti, l’affichage ne doit plus avoir lieu).

Si le titulaire de la concession ou ses héritiers ou ayants droit
négligent d’introduire la demande de renouvellement, les personnes
intéressées pourraient agir. L’expression « toute personne intéressée »
doit s’entendre dans un sens très large. Ainsi se conçoit-il fort bien que,
par exemple pour des raisons personnelles d’amitié ou de reconnais-
sance, des personnes non apparentées, voire des administrations ou des
associations, soient admises à intervenir. La Commission des Monu-
ments et Sites, un syndicat d’initiative ou un cercle d’archéologie
pourraient intervenir en vue de la conservation d’un monument
funéraire d’intérêt historique ou artistique.

Je tiens à préciser que la susdite réglementation ne vise que les
concessions à perpétuité. Le régime spécial qui leur est fait n’est donc
pas applicable à celles qui ont été accordées pour une durée déterminée.

Il convient enfin de signaler que la suppression des concessions à
perpétuité pour cause de non-demande de renouvellement ne concerne
évidemment que les inhumations de personnes non contaminées.
L’article 69, 6, de l’arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement
général de la protection de la population et des travailleurs contre le
danger des radiations ionisantes (M.B. du 16 mai 1963) reste en effet
d’application (inhumation dans une concession à perpétuité d’une
dépouille mortelle contaminée: dans une telle éventualité, il ne peut
être mis fin à la concession, même en cas de non-demande de
renouvellement).

L’article 3 de l’arrêté-loi du 5 septembre 1917 (concessions requises
par le Ministre de la Guerre en faveur des militaires belges et alliés)
demeure lui aussi en vigueur. Enfin, les communes qui ont pris
l’initiative de créer dans leurs cimetières des pelouses d’honneur
réservées à l’inhumation des victimes du devoir patriotique pourront,
cela va de soi, les maintenir. Il n’y a en cette matière aucune innovation.

6. Suppression de la concession.

L’article 11 dispose que lorsque d’une façon permanente, la tombe est
malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine,
la sépulture se trouve en état d’abandon. Cet état est constaté par un
acte du bourgmestre ou de son délégué ou du délégué du cimetière
intercommunal qui est affiché pendant un an à l’entrée du cimetière et
sur le lieu de sépulture. Cet affichage n’exclut pas que le titulaire de la
concession ou ses héritiers ou ayants droit soient invités à remettre la
concession en état.

Si, à l’expiration du délai d’affichage de l’acte dont question ci-avant,
il est constaté qu’aucuns travaux de remise en état n’ont été effectués, il
peut être mis fin au droit à la concession. Il faut souligner que la reprise
de la concession n’est ici que facultative alors qu’elle est obligatoire
lorsqu’il n’y a pas de demande de renouvellement. Je ne doute pas que
les autorités communales ou intercommunales n’useront qu’avec
circonspection de cette faculté. En aucun cas, il ne peut être question de
reprise lorsque la commune s’est engagée, par contrat, à entretenir la
tombe.
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III. Kisting en vervoer van lijken.
1. Kisting (artikelen 12-15).
Artikel 12, eerste lid, impliceert het verplicht gebruik van een

doodskist, zowel bij begraving als bij crematie.
Doodskisten, foedralen, doodswaden, en andere producten die de

natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten,
zijn verboden.
2. Het lijkenvervoer (artikel 14)
Artikel 14 bepaalt, inzake het lijkenvervoer, dat de gemeenteraad in

elk geval verantwoordelijk blijft voor het ordelijk en behoorlijk vervoer
van de stoffelijke overblijfselen.
Het gebruik van een lijkwagen of een daartoe speciaal uitgeruste

wagen is verplicht. De volksgezondheid en de aan de doden verschul-
digde eerbied maken dit noodzakelijk.
Het vervoer van de as daarentegen is vrij. De bescherming van de

volksgezondheid en de aan de doden verschuldigde eerbied vereisen
niet dat het vervoer van de as met een lijkwagen of een speciaal daartoe
uitgeruste wagen zou gebeuren. Een andere vorm van vervoer kan
eveneens toegelaten worden, voor zover uiteraard de regels van de
welvoeglijkheid in acht worden genomen.
3. Kisting en vervoer van stoffelijke overschotten van behoeftigen

(artikel 15).
In toepassing van artikel 15 wordt het stoffelijk overschot van

behoeftigen kosteloos en op behoorlijke wijze gekist en vervoerd.
IV. Begraving (artikelen 16-19).
1. De stoffelijke overschotten moeten horizontaal geplaatst worden in

afzonderlijke kuilen, op een diepte van ten minste 1,50 m, in de volle
grond, en van ten minste 80 cm. in de grafkelders.
Het aanleggen van graven boven de grond is verboden, behoudens

bijzonder verlof verleend door de gouverneur (artikelen 17 en 18).
2. Met uitzondering van de concessies, mag dezelfde kuil gedurende

vijf jaar niet gebruikt worden voor een andere begraving (artikel 19).
3. Luidens het derde lid van dit artikel 19 moet de gemeenteraad of

de intercommunale beslissen welke bestemming dient gegeven te
worden aan binnen de omheining van de begraafplaats te voorschijn
gekomen stoffelijke resten wanneer deze heraangelegd wordt met het
oog op nieuwe teraardebestellingen. In dat geval moet de door de
overledene gekozen wijze van lijkbezorging gerespecteerd worden: wie
bijvoorbeeld voor begraving koos, mag men niet cremeren. Uiteraard
kan men de opgegraven stoffelijke resten niet naar een stortplaats
brengen: de gemeenten of intercommunales moeten de beginselen
inzake eerbied voor de overledenen en inzake volksgezondheid
eerbiedigen.
Deze bepaling moet aan de gemeenten de mogelijkheid bieden om,

indien de overledenen hun laatste wil niet uitgedrukt hebben over de
wijze van begraving, uit eerbied voor de overledenen te kiezen voor
crematie van deze resten. Thans worden de stoffelijke resten die
opgegraven werden binnen de omheining van de begraafplaats,
eigenlijk dikwijls gedeponeerd in een massagraf.
4. De afstand tussen de grafkuilen wordt door de gemeenteraad of de

intercommunale bepaald (artikel 17).
5. Afwijkingen van de verplichting op de gemeentelijke begraafplaat-

sen te begraven kunnen uitsluitend om godsdienstige of filosofische
redenen worden toegestaan (artikel 16). Dergelijke afwijkingen moeten
uitzonderlijk blijven en mogen slechts restrictief toegestaan worden. Ze
zijn immers een uitzondering op een duidelijke algemene regel. Deze
mogelijkheid werd geschapen omdat de begravingen op privé-plaatsen
ooit veel voorkwamen binnen de kloosterorden en men derhalve
uitgebreide ontgravingen wenste te vermijden (Parl. doc., Senaat,
nr. 463 van 27 mei 1971).
De oprichting van privé-begraafplaatsen kan enkel door de minister

van Volksgezondheid worden toegestaan als aan bepaalde voorwaar-
den voldaan is :
— er moet een voorstel zijn van de burgemeester van de gemeente

waar de begraving moet plaatshebben;
— de aanvraag moet op godsdienstige of filosofische overwegingen

berusten;
— er mogen geen beletselen zijn van openbare salubriteit.
V. Crematie (artikelen 20-24).
Naast de wet van 20 juli 1971, regelt het koninklijk besluit van

19 januari 1973 de crematie.
1. Verlof tot crematie.
Het verlof tot crematie wordt verleend door de ambtenaar van de

burgerlijke stand die het overlijden heeft vastgesteld, indien dat
overlijden in België heeft plaatsgehad, of door de Procureur des
Konings van het arrondissement waar zich ofwel het crematorium
ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt, indien het
overlijden heeft plaatsgehad in het buitenland (artikel 20, § 1).

III. Mise en bière et transport des dépouilles mortelles.
1. Mise en bière (articles 12-15).
L’article 12, alinéa 1er, implique l’utilisation obligatoire d’un cercueil,

tant en cas d’inhumation que de crémation.
Les cercueils, les gaines, les linceuls et autres produits empêchant soit

la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, sont
interdits.
2. Le transport des corps (article 14).
L’article 14 précise qu’en matière de transport des corps, il appartient

dans tous les cas à l’autorité communale de veiller à ce que les convois
funèbres se déroulent dans l’ordre et la décence.
L’utilisation d’un corbillard ou d’un véhicule spécialement équipé à

cette fin est obligatoire. La santé publique et le respect dû à la mémoire
des morts l’exigent.
Par contre, le transport des cendres est libre. La protection de la santé

publique et le respect dû aux morts ne requièrent pas que le transport
des cendres soit effectué au moyen d’un corbillard ou d’un véhicule
spécialement équipé à cette fin. Une autre forme de transport peut
également être admise, pourvu, cela va de soi, que l’on respecte les
règles de la bienséance.
3. La mise en bière et le transport des corps des indigents (article 15).

En application de l’article 15, le transport des corps des indigents se
fait gratuitement et d’une manière décente.
IV. Inhumation (articles 16-19).
1. Les restes mortels doivent être placés horizontalement dans des

fosses séparées, à 1,5 m au moins de profondeur, en pleine terre, et à
80 cm au moins dans les caveaux.
Sauf autorisation spéciale accordée par le gouverneur, l’aménage-

ment des sépultures au-dessus du sol est interdit (articles 17 et 18).
2. Pendant cinq ans, exception faite pour les concessions, la même

fosse ne peut être utilisée pour une autre inhumation (article 19).
3. Selon l’alinéa 3 de cet article 19, le conseil communal ou

l’intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels
mis à jour dans l’enceinte du cimetière lorsque celui-ci est réaménagé en
vue de nouvelles inhumations. Il convient en l’occurrence de respecter
les dernières volontés exprimées par les défunts quant au mode de
sépulture: le défunt qui avait formellement exprimé la volonté d’être
inhumé ne peut être incinéré. Les restes mortels mis à jour ne peuvent
évidemment être conduits à la décharge publique: les communes ou les
intercommunales se doivent de respecter tant la mémoire des morts que
l’hygiène publique.

Cette disposition doit permettre aux communes, dans le cas où les
défunts n’ont pas exprimé leurs dernières volontés quant au mode de
sépulture, d’opter pour la crémation de ces restes et ce précisément par
respect dû à la mémoire des morts. Actuellement, les restes mortels mis
à jour dans l’enceinte du cimetière sont en fait dans la plupart des cas,
déposés dans une fosse commune.
4. L’intervalle entre les fosses est fixé par le conseil communal ou par

l’intercommunale (article 17).
5. Les dérogations à l’obligation d’inhumer dans les cimetières

communaux ne peuvent être accordées que pour des raisons religieuses
ou philosophiques (article 16). De telles dérogations doivent rester
exceptionnelles et ne peuvent être consenties que de manière restrictive.
Elles constituent en effet une exception à une règle générale claire. Cette
possibilité a été instaurée parce que les inhumations dans des lieux
privés étaient autrefois de pratique courante dans les ordres monasti-
ques et que l’on voulait dès lors éviter des exhumations massives (doc.
part. Sénat, n° 463 du 27 mai 1971).
Le Ministre de la Santé publique ne peut autoriser la création de

cimetières privés que moyennant le respect de certaines conditions :

— le bourgmestre de la commune dans laquelle l’inhumation est
appelée à intervenir doit en faire la proposition;
— la demande doit être fondée sur des considérations religieuses ou

philosophiques;
— il ne peut y avoir d’obstacles au niveau de la salubrité publique.
V. Crémation (articles 20-24).
Outre la loi du 20 juillet 1971, l’arrêté royal du 19 janvier 1973 règle

la crémation.
1. Autorisation de crémation.
L’autorisation de crémation est délivrée par l’officier de l’état civil qui

a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique ou par le
Procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel est situé soit
l’établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la
personne est décédée à l’étranger (article 20, § 1er).
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In geval van betwisting tussen familieleden of erfopvolgers over het
feit of de crematie al dan niet toegestaan moet worden, moet de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg uitspraak doen.
Het verlof, dat de volledige identiteit van de overledene vermeldt of

een afschrift van het vonnis omvat, moet afgegeven worden aan de
ambtenaar die de leiding van het crematorium heeft. Het wordt aldaar
bewaard in de volgorde van de crematie.
De persoon die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien kan de

begrafenisondernemer machtigen om de formaliteiten in zijn plaats te
vervullen, en in het bijzonder om bij de ambtenaar van de burgerlijke
stand de aanvraag om verlof tot crematie in te dienen (artikel 21).
De nieuwe formulering van artikel 22 heeft tot doel de te vervullen

formaliteiten, ingeval de behandelend geneesheer of deze die het
overlijden heeft vastgesteld aanduidt dat het overlijden te wijten is aan
een gewelddadige of verdachte oorzaak of niet vast te stellen oorzaak,
te vereenvoudigen.
In dat geval wordt het dossier rechtstreeks aan de Procureur des

Konings overgemaakt.
De procedure in geval van natuurlijk overlijden, volgens de huisarts

of de persoon die de dood vastgesteld heeft, blijft ongewijzigd, met
name het onderzoek van de doodsoorzaken door een door de
ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde geneesheer.
Het dossier dient uiteraard eveneens naar de Procureur des Konings

gestuurd te worden wanneer de door de ambtenaar van de burgerlijke
stand aangestelde geneesheer vaststelt dat het overlijden te wijten is
aan een gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak.
Het ereloon en alle daaraan verbonden kosten van de door de

ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde geneesheer vallen
luidens § 1, derde lid, van dit artikel, ten laste van het gemeentebestuur
van de woonplaats van de overledene (dit wil zeggen van de gemeente
in de bevolkingsregisters waarvan de overledene ingeschreven was).
Indien de overledene overlijdt in een andere gemeente dan die waar

hij zijn woonplaats had, zal de gemeente van overlijden het ereloon en
alle daaraan verbonden kosten van deze geneesheer moeten voorschie-
ten; deze gemeente zal vervolgens een schuldvorderingsverklaring
doorzenden naar de gemeente waar de overledene woonde.
Indien de overledene geen woonplaats in België had, (dit is met name

het geval voor de daklozen), vallen het ereloon en alle daaraan
verbonden kosten ten laste van de gemeente die het verlof tot crematie
verleent.
2. Crematie na opgraving.
De wet van 20 september 1998 voegt in artikel 20 van de wet van

20 juli 1971 een tweede paragraaf toe, waarin de crematie na opgraving
wordt geregeld.
Er is een aantal gevallen waarin men tot crematie na opgraving kan

overgaan. Als voorbeeld kan men hierbij opsommen :
— een akte van laatste wilsbeschikking, waarin de overledene

uitdrukkelijk voor crematie heeft gekozen, wordt teruggevonden nadat
de teraardebestelling is gebeurd;
— een familie die zich in het buitenland gaat vestigen wenst er de

urn met de as van een overleden verwante, die oorspronkelijk begraven
was, naar te exporteren;
— bij terugname van een graf kan de familie beslissen om de

stoffelijke overschotten die zich in het graf bevonden te laten cremeren.
De aanvraag om verlof tot crematie wordt door de ambtenaar van de

burgerlijke stand van de gemeente die het in artikel 4 bedoelde verlof
tot ontgraving heeft verleend doorgestuurd naar de Procureur des
Konings hetzij van het arrondissement van de plaats waar het
crematorium of de hoofdverblijfplaats van de aanvrager is gevestigd,
hetzij van de plaats van overlijden, hetzij van de plaats waar het
stoffelijk overschot begraven is. Bij deze aanvraag om verlof tot
crematie dient desgevallend een attest tot registratie in de bevolkings-
registers van de laatste wilsbeschikking van de overledene inzake de
wijze van lijkbezorging gevoegd te worden. De Procureur des Konings
aan wie de vraag gericht is, kan aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de plaats waar het overlijden vastgesteld werd, vragen hem
een dossier dat het in artikel 77 (ingeval van een natuurlijk overlijden)
of in artikel 81 (overlijdensakte ingeval van een gewelddadig of
verdacht overlijden) van het Burgerlijk Wetboek voorziene document
bevat, over te zenden. Indien dit document ontbreekt, in het bijzonder
wanneer geen enkel spoor ervan kan teruggevonden worden, wordt
daarvan door de betrokken ambtenaar de reden opgegeven.
Het verlof tot crematie wordt geweigerd of toegestaan door de

Procureur des Konings aan wie de vraag tot crematie gericht is.
3. Vervoer van de lichamen naar het crematorium.
De burgemeester van de plaats van het overlijden verleent het verlof

tot vervoer van het lichaam naar het crematorium. Dit verlof geldt
eveneens voor het vervoer van de as naar de plaats van bestemming
(met het oog op hun begraving, hun bijzetting in een columbarium, of
hun verstrooiing).

En cas de contestation entre parents ou successeurs sur le point de
savoir si la crémation doit être autorisée, c’est au président du tribunal
de première instance qu’il appartient de trancher.
L’autorisation, comportant l’identité complète de la personne défunte

ou une expédition du jugement, doit être remise à l’agent préposé à la
direction du crématorium. Elle y est conservée dans l’ordre des
opérations de crémation.
La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut mandater

l’entrepreneur de pompes funèbres à l’effet d’accomplir les formalités
en ses lieu et place, et notamment d’introduire auprès de l’officier de
l’état civil la demande d’autorisation de crémation (article 21).
La nouvelle rédaction de l’article 22 vise à simplifier les formalités à

accomplir au cas où le médecin traitant ou celui qui a constaté le décès
indique qu’il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès
impossible à déceler.

Dans ce cas, le dossier est transmis directement au Procureur du Roi.

La procédure en cas de mort naturelle à l’estime du médecin traitant
ou de celui qui a constaté le décès reste inchangée, à savoir la
vérification des causes du décès par un médecin commis par l’officier
de l’état civil.
Le dossier doit évidemment aussi être transmis au Procureur du Roi

lorsque le médecin commis par l’officier de l’état civil constate que le
décès est dû à une cause violente, suspecte ou impossible à déceler.

Aux termes du § 1er, alinéa 3, de cet article, les honoraires et tous les
frais y afférents du médecin commis par l’officier de l’état civil sont à
charge de l’administration communale du domicile du défunt (c’est-à-
dire de la commune aux registres de population de laquelle le défunt
était inscrit).
Si la personne décède dans une commune autre que celle où elle avait

son domicile, la commune du décès devra avancer les honoraires et
tous les frais y afférents dudit médecin; cette commune transmettra
ensuite une déclaration de créance à la commune où résidait le défunt.

Si le défunt n’avait pas de domicile en Belgique (cas notamment des
sans abri), les honoraires et tous les frais y afférents sont à charge de la
commune qui accorde l’autorisation de crémation.

2. Crémation après exhumation.
La loi du 20 septembre 1998 ajoute à l’article 20 de la loi du

20 juillet 1971 un deuxième paragraphe réglant la crémation après
exhumation.
Il y a un certain nombre de cas dans lesquels on peut procéder à la

crémation après exhumation. Citons à titre d’exemple :
— il se peut qu’un acte de dernière volonté soit retrouvé après que

l’inhumation a eu lieu, dans lequel le défunt a formellement exprimé la
volonté d’être incinéré;
— une famille qui part s’établir à l’étranger et qui souhaite y exporter

l’urne contenant les cendres d’un parent décédé ayant été inhumé;

— en cas de reprise d’une sépulture, la famille peut décider de faire
incinérer les restes mortels qui se trouvaient dans la sépulture.
La demande d’autorisation de crémation est transmise par l’officier

de l’état civil de la commune qui a accordé l’autorisation d’exhumation
visée à l’article 4 au Procureur du Roi de l’arrondissement soit du lieu
où l’établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur
est située, soit du lieu du décès, soit du lieu où les restes mortels ont été
inhumés. A cette demande d’autorisation de crémation doit être joint,
s’il échet, un certificat d’enregistrement dans les registres de la
population des dernières volontés du défunt quant au mode de
sépulture. Le Procureur du Roi à qui la demande est adressée peut
demander à I’officier de l’état civil du lieu où le décès a été constaté de
lui transmettre un dossier comprenant le document visé à l’article 77
(permis d’inhumer en cas de mort naturelle) ou à l’article 81 (permis
d’inhumer en cas de mort violente ou suspecte) du Code civil. Si ce
document fait défaut, notamment lorsqu’aucune trace ne peut en être
trouvée, l’officier de l’état civil concerné en indique le motif.

L’autorisation de crémation est refusée ou accordée par le Procureur
du Roi qui a reçu la demande de crémation.
3. Transport des corps vers le crématorium.
Le bourgmestre du lieu du décès délivre le permis de transport du

corps au crématorium. Ce permis sert également pour le transport des
cendres au lieu de leur destination (en vue soit de leur inhumation, soit
de leur dépôt en columbarium, soit de leur dispersion).
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Het vervoer van de te cremeren lichamen geschiedt met een
lijkwagen of een speciaal daartoe uitgeruste wagen.

4. Crematie.

Een vuurvast voorwerp waarop het volgnummer van de crematie
staat, wordt met de kist in de verbrandingsoven gebracht. Het geldt als
identificatie van het lijk.

Degene die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien en een
verwant van de overledene mogen de verbranding bijwonen (artikel 3
van het koninklijk besluit van 19 januari 1973 betreffende de lijkver-
branding).

Als de omstandigheden het vereisen, met name als de burgemeester
van de gemeente waar het crematorium zich bevindt, twijfelt aan de
identiteit van de reeds gekiste overledene, opent hij of zijn gemachtigde
de doodskist en maakt hij van deze handeling een proces-verbaal op
dat hij onverwijld doorstuurt naar de Procureur des Konings van het
arrondissement waar het crematorium zich bevindt (artikel 23bis).

5. Registratie.

Het crematorium houdt een register bij naar het model dat bij het
ministerieel besluit van 22 januari 1973 tot vaststelling van het model
van register van inschrijving betreffende de facultatieve lijkverbran-
ding, gevoegd is en waarin al de crematies in chronologische volgorde
worden opgetekend.

6. De as.

Na de verbranding wordt de as in een schiftingsbus verzameld die
het mogelijk maakt de metalen voorwerpen die zich in de as zouden
kunnen bevinden, te verwijderen.

Dan wordt de as fijngemalen en, indien de verstrooiing onmiddellijk
ter plaatse geschiedt, in een strooitoestel gedaan.

Wanneer de verstrooiing ter plaatse wordt uitgesteld, wordt de as
daarentegen in een gewone gesloten bus geborgen welke in het
crematorium bewaard wordt. In al de andere gevallen wordt zij
geborgen in een hermetisch gesloten asurn, waarop het volgnummer
van de verbranding vermeld staat.

Behalve bij onmiddellijke verstrooiing, wordt de vuurvaste identifi-
catiesteen bij de as gevoegd.

Wanneer de overgifte van de asurn moet worden uitgesteld, wordt zij
tijdelijk in het crematorium bewaard.

7. Bestemming van de as (artikel 24).

a) Verstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats:

De verstrooiing geschiedt op een daarvoor bestemd perceel van de
begraafplaats, door middel van een strooitoestel dat alleen door de
gemeentelijke aangestelde mag worden bediend.

Het is de gemeenteraad die de oppervlakte van het perceel voor de
verstrooiing van de as dient te bepalen. Ervan uitgaande dat de
verstrooiing van de as van een lijk een oppervlakte van vier vierkante
meter vereist, dient het perceel derwijze gelegen te zijn dat het in
verhouding tot het inwonertal van de gemeente en tot het aantal keren
dat er as dient verstrooid te worden, uitgebreid kan worden.

De gemeente kan dat perceel met gras of ander groen bezaaien.
Louter aangestampte grond moet verboden worden, niet alleen uit
eerbied voor de overledenen, maar ook omdat daarop de as niet snel
genoeg opgenomen wordt.

Het is eveneens uitgesloten op dezelfde plaats as te verstrooien met
een tussentijd van slechts enkele dagen. Tussen de verstrooiingen moet
een voldoende lange tijd verlopen, die verschilt volgens de oppervlakte
van het perceel.

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 19 januari 1973 laat toe de
verstrooiing om uitzonderlijke redenen uit te stellen. Als uitzonderlijke
redenen kunnen gelden de slechte weersomstandigheden en zelfs
familiale omstandigheden. Wanneer die redenen zijn weggevallen
wordt een datum vastgesteld in overleg met de familie, zo deze de
wens heeft uitgesproken bij de verstrooiing aanwezig te zijn.

De wachttijd mag niet meer dan drie maanden bedragen. Na verloop
van die termijn wordt de in het crematorium bewaarde as van
ambtswege verstrooid op het perceel van de begraafplaats die grenst
aan het crematorium.

b) Uitstrooiing op de aan het grondgebied van België grenzende
territoriale zee :

De uitstrooiing van de as op de aan het grondgebied van België
grenzende territoriale zee wordt geregeld door het koninklijk besluit
van 25 juli 1990.

Le transport des corps appelés à être incinérés se fait au moyen d’un
corbillard ou d’un véhicule spécialement équipé à cette fin.

4. Crémation.

Lorsque le cercueil est introduit dans le four crématoire, une pièce en
matière réfractaire y est jointe, sur laquelle figure le numéro d’ordre de
l’incinération. C’est la pièce d’identification du corps.

La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ainsi qu’un
membre de la famille peuvent assister à l’incinération (article 3 de
l’arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l’incinération des cadavres
humains).

Si les circonstances l’exigent, notamment s’il a des doutes quant à
l’identité du défunt déjà mis en bière, le bourgmestre de la commune
dans laquelle est situé l’établissement crématoire ou son délégué
procède à l’ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette
opération qu’il transmet sans délai au Procureur du Roi de l’arrondis-
sement dans lequel l’établissement crématoire est situé (article 23 bis).

5. Enregistrement.

Il est tenu au crématorium un registre conforme au modèle annexé à
l’arrêté ministériel du 22 janvier 1973 déterminant le modèle du registre
d’immatriculation relatif à l’incinération facultative des cadavres
humains, dans lequel registre sont inscrites, dans l’ordre chronologi-
que, toutes les crémations.

6. Les cendres.

Au crématorium, une fois l’opération d’incinération achevée, les
cendres sont recueillies dans un récipient de triage permettant d’élimi-
ner les pièces métalliques qui pourraient s’y trouver.

Les cendres sont ensuite pulvérisées dans un broyeur. Elles sont
déposées dans l’appareil de dispersion si celle-ci est immédiatement
effectuée sur place.

Elles sont par contre placées dans un simple récipient fermé qui est
conservé au crématorium dans le cas où la dispersion sur place est
différée. Elles sont déposées dans une urne cinéraire hermétiquement
fermée portant le numéro d’ordre de l’incinération dans tous les autres
cas.

La pièce réfractaire d’identification est jointe aux cendres, sauf en cas
de dispersion immédiate.

Si la remise de l’urne cinéraire doit être différée, celle-ci est déposée
temporairement au crématorium.

7. Destination des cendres (article 24).

a) Dispersion sur la pelouse de dispersion du cimetière :

La dispersion a lieu sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet
et au moyen d’un appareil de dispersion que seul le préposé communal
peut manipuler.

C’est au conseil communal qu’il appartient de déterminer la
superficie de la parcelle réservée à la dispersion des cendres. Partant de
la considération que la dispersion des cendres d’un corps nécessite une
surface de quatre mètres carrés, il convient que la parcelle soit située à
un endroit permettant son extension en fonction du nombre d’habitants
de la commune et du nombre de fois que les cendres doivent être
dispersées.

La commune peut y semer du gazon ou d’autres plantations. La
simple terre battue est à proscrire, non seulement par respect dû à la
mémoire des morts mais aussi parce qu’elle n’absorbe pas les cendres
assez rapidement.

S’il est également exclu que des dispersions successives soient faites
au même endroit à des jours très rapprochés, le laps de temps qui doit
les séparer peut être plus ou moins long suivant la superficie de la
parcelle.

L’article 8 de l’arrêté royal du 19 janvier 1973 admet que la dispersion
soit retardée pour des motifs exceptionnels. Parmi ces motifs, on peut
citer des conditions atmosphériques défavorables, voire des circonstan-
ces d’ordre familial. Lorsque ces motifs ont disparu, une date est fixée
de commun accord avec la famille si celle-ci a manifesté son intention
d’assister à la dispersion.

Le délai d’attente ne peut excéder trois mois. A l’expiration de ce
délai, les cendres restées au crématorium sont dispersées d’office sur la
parcelle du cimetière qui jouxte l’établissement.

b) Dispersion des cendres sur la mer territoriale contiguë au territoire
de la Belgique :

La dispersion des cendres sur la mer territoriale contiguë au territoire
de la Belgique est réglée par l’arrêté royal du 25 juillet 1990.
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c) Begraving :
De asurn moet begraven worden in een afzonderlijke kuil die ten

minste 80 cm diep is, overeenkomstig artikel 24.
De oppervlakte van de kuilen, evenals de ruimte ertussen, worden

door de gemeenteraad of de intercommunale bepaald. Het spreekt
vanzelf dat de oppervlakte van de kuilen relatief klein mag zijn met
dien verstande dat het mogelijk moet zijn een grafteken te plaatsen.
Zo zou, bijvoorbeeld, een halve vierkante meter voldoende kunnen

zijn.
De begraving van asurnen kan eveneens het voorwerp zijn van

concessies in het raam van de wet van 20 juli 1971 (art. 6).
d) Columbarium :
Artikel 24 van de wet bepaalt uitdrukkelijk dat de urnen in een

columbarium mogen worden bijgezet.
Een columbarium is een bovengrondse bewaarplaats van urnen.

De afmetingen van het columbarium, d.w.z. in hoofdzaak het aantal
nissen dat het moet bevatten, de vorm en de te gebruiken materialen
voor het bouwen ervan, worden aan het oordeel van de gemeenteraden
of van de intercommunales overgelaten, met dien verstande dat de
gemeenteoverheid of de intercommunale bij het bepalen van het aantal
nissen uiteraard rekening dient te houden met het aantal inwoners dat
gebruik kan maken van het columbarium en met de aan de overledenen
verschuldigde eerbied.
Het columbarium kan open of gesloten nissen bevatten :
i) Open nissen.
Om daarin te mogen worden geplaatst moet de asurn geborgen zijn

in een sierurn welke door de familie wordt aangekocht en waarvan de
vorm, de afmetingen en het materiaal voor de vervaardiging ervan
door de gemeenteraad worden bepaald, rekening houdend met de
afmetingen van de nissen en van de asurnen.
Die sierurn moet binnen in de nis kunnen worden vastgemaakt.
ii) Gesloten nissen.
Nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt deze laatste door de

zorgen van de gemeente afgesloten met een plaat. De opschriften die
aangebracht zullen worden, zijn ten laste van de families.
Een concessie kan eveneens voor een columbarium gegeven worden

(artikel 6).
8. Vervoer.
Het verlof tot overbrenging van het lichaam geldt ook voor de

overbrenging van de as. Het visum van het crematorium wordt erop
aangebracht wat als voldoende moet worden beschouwd.
Zoals wordt bepaald onder punt III.2., is het gebruik van een

lijkwagen of een speciaal daartoe uitgeruste wagen voor het vervoer
van de as niet vereist.
9. Asurnen.
De asurnen zijn onontbeerlijk in een crematorium. Zij moeten er in

voldoende hoeveelheid opgeslagen zijn, zij worden er in de volgorde
van hun nummering gebruikt en eventueel bewaard in afwachting van
de begraving of de verstrooiing van de as.

Voor de goede werking van het crematorium is het dus nodig dat de
vorm en de afmetingen van de asurnen door de inrichting zelf worden
bepaald.
De sierurnen moeten ofwel die asurnen kunnen bevatten ofwel op

een degelijke wijze verzegeld kunnen worden.
Als bijlage bij deze onderrichtingen bevinden er zich modellen van

het verlof tot verbranding en van het verlof tot vervoer van de lijken en
van de as.
Vl. Fiscale bepalingen.
De gemeenten dienen zelf te oordelen of het verantwoord is een

belasting te heffen op de verschillende wijzen van lijkbezorging inzake
personen die niet in de gemeente woonden en er niet overleden zijn.
Er dient bovendien benadrukt te worden dat de begraving, de

bijzetting in een columbarium en de verstrooiing van de as aan geen
enkele belasting mogen worden onderworpen wanneer het personen
betreft die hun woonplaats in de gemeente hadden of er overleden zijn.
Om elke discriminatie op grond van filosofische of godsdienstige

overtuigingen te voorkomen, moeten de belastingen op de begravingen
enerzijds en de belastingen op de verstrooiing en de bijzetting in een
columbarium anderzijds, op gelijkaardige manier geregeld worden.

Aldus moet de aanslagvoet, per overledene, dezelfde zijn ongeacht
de wijze van lijkbezorging en de voor de gekozen wijze vereiste
oppervlakte.

c) Inhumation :
L’urne est obligatoirement inhumée dans une fosse située à au moins

80 cm de profondeur conformément à l’article 24.
La superficie des fosses de même que l’intervalle entre celles-ci, sont

fixés par le conseil communal ou l’intercommunale. Il va de soi que la
superficie des fosses peut être relativement réduite; elle doit toutefois
permettre le placement d’un signe indicatif de sépulture.
A titre d’exemple, un demi-mètre carré devrait suffire.

L’inhumation des urnes cinéraires peut également faire l’objet de
concessions dans le cadre de la loi du 20 juillet 1971 (article 6).
d) Columbarium :
La loi, en son article 24, prévoit expressément que les urnes peuvent

être placées dans un columbarium.
Le columbarium est une construction qui s’élève au-dessus du

niveau du sol.
La dimension de cet édifice, c’est-à-dire essentiellement le nombre de

cellules qu’il comporte, tout comme sa forme et les matériaux à utiliser
pour sa construction, relèvent de l’appréciation des conseils commu-
naux ou des intercommunales, étant entendu que l’autorité communale
ou l’intercommunale doit évidemment tenir compte, lors de la fixation
du nombre de cellules, du nombre d’habitants pouvant recourir au
service du columbarium ainsi que du respect dû à la mémoire des
morts.
Le columbarium peut être constitué de cellules ouvertes ou fermées :
i) Cellules ouvertes.
Pour pouvoir y être placée, l’urne cinéraire doit être enfermée dans

une urne d’apparat qui est achetée par la famille et dont la forme, les
dimensions et la nature du matériau utilisé pour sa fabrication sont
arrêtées par le conseil communal, compte tenu des dimensions des
cellules et des urnes cinéraires.
Cette urne d’apparat doit pouvoir être fixée à l’intérieur de la cellule.
ii) Cellules fermées.
La plaque refermant la cellule après placement de l’urne cinéraire est

fixée dans ses parois par les soins de la commune. Les inscriptions qui
y seront portées sont à charge des familles.
Une concession peut également être accordée pour un columbarium

(article 6).
8. Transport.
L’autorisation de transport du corps reste valable pour le transport

des cendres. Le visa de l’établissement crématoire y est apposé et doit
être considéré comme suffisant.
Ainsi que prévu au point III.2., l’utilisation d’un corbillard ou d’un

véhicule spécialement équipé n’est pas nécessaire pour le transport des
cendres.
9. Urnes cinéraires.
Les urnes cinéraires sont indispensables dans un crématorium. C’est

là qu’elles doivent être entreposées en nombre suffisant; qu’elles sont
utilisées dans l’ordre de leur numéro; qu’elles sont éventuellement
conservées dans l’attente de l’inhumation ou de la dispersion des
cendres.
Le bon fonctionnement du crématorium commande donc que la

forme et les dimensions des urnes cinéraires soient fixées par l’établis-
sement lui-même.
Les urnes d’apparat doivent soit être à même de contenir ces urnes

cinéraires, soit pouvoir être scellées convenablement.
En complément aux présentes instructions, figurent en annexe des

modèles d’autorisation d’incinérer et d’autorisation de transport des
corps et des cendres.
Vl. Dispositions fiscales.
Les communes doivent elles-mêmes apprécier l’opportunité de lever

une taxe sur les différents modes de sépulture, s’agissant des personnes
qui n’étaient pas domiciliées dans la commune et n’y sont pas décédées.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’inhumation des cendres,

leur mise en columbarium et leur dispersion ne peuvent être soumises
à taxation lorsqu’il s’agit de personnes qui étaient domiciliées dans la
commune ou y sont décédées.
Afin d’éviter toute discrimination fondée sur des opinions philoso-

phiques ou religieuses, les taxes sur les inhumations d’une part, et
celles qui frappent la dispersion des cendres et leur dépôt en
columbarium d’autre part, doivent faire l’objet de modalités compara-
bles.
Ainsi, le taux par défunt doit-il être identique quel que soit le mode

de sépulture et ce, indépendamment de la superficie nécessitée par le
mode choisi.
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Zo ook mag geen belasting op de verstrooiing en de bijzetting in een
columbarium geheven worden wanneer de gemeente geen belasting op
de begravingen van lijken en as kent. Evenmin mag deze laatste
belasting geheven worden wanneer er geen belasting op de verstrooi-
ing en de bijzetting in een columbarium bestaat.
VII. Graftekens (artikelen 25-26).
1) Artikel 25 van de wet handelt over de graftekens. Hieronder

worden de gewone grafstenen, de monumenten en confessionele of
niet-confessionele symbolen (kruisen,......) verstaan.
2) Eenieder heeft het recht op het graf of het columbarium van zijn

verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen, tenzij de overledene
anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten en
zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder.
3) De door de gemeenteraad of de intercommunale uitgevaardigde

reglementering m.b.t. de graftekens mag slechts het esthetisch uitzicht
en de ordening van de begraafplaats op het oog hebben.
Door voor te schrijven dat alle monumenten dezelfde vorm en

afmetingen moeten hebben, zou dat doel niet worden bereikt; de
gemeenteraad of de intercommunale mag wel de minimale en maxi-
male normen die nageleefd moeten worden, bepalen.
De reglementering moet dus soepel genoeg zijn opdat het doel dat de

gemeente- of de intercommunale overheden zich stellen niet in strijd
zou zijn met de rechtmatige wensen die de families terzake uiten.

Hetzelfde geldt voor de gebruikte materialen. De verscheidenheid
van de gekozen materialen verlelijkt niet noodzakelijk het uitzicht van
de begraafplaats.
Er moet dus vermeden worden aan de inwoners de verplichting op

te leggen slechts graftekens waarvan het model eens en voor altijd
bepaald is, op de grafmonumenten te plaatsen.
Het is echter wel denkbaar dat de gemeente of de intercommunale,

wanneer de begraafplaats groot genoeg is, een perceel aanwijst waarop
alleen identieke grafstenen mogen worden geplaatst, met dien ver-
stande echter dat het de families vrij moet staan hun doden al dan niet
op dat perceel te laten begraven.
4) Laten we bovendien herhalen dat de gemeente of de intercommu-

nale eigenares wordt van de graftekens van een concessie waaraan een
einde wordt gemaakt of waarvoor geen aanvraag tot overbrenging als
bedoeld in artikel 10 is ingediend.
5) Wanneer niet-geconcedeerde gronden voor nieuwe begravingen

moeten worden gebruikt, wordt door middel van een aan de toegangen
tot die gronden en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt
bericht aan de belanghebbenden kennis gegeven van de termijn
gedurende welke zij graftekens mogen wegnemen; deze termijn moet
voldoende lang zijn opdat de belanghebbenden daadwerkelijk gebruik
kunnen maken van dit recht. Bij het verstrijken van die termijn of van
de toegestane verlengingen worden, in voorkomend geval, de materi-
alen eigendom van de gemeente of van de intercommunale. De
bepaling van de termijn of de verlenging ervan gebeurt door de
gemeente of de intercommunale die de begraafplaats beheert. Voor de
gemeente is het bevoegd orgaan, het college van burgemeester en
schepenen (artikel 26, derde lid).
VIII. Lijkbezorging van overledenen die tijdens hun leven een

bepaalde godsdienst of filosofische overtuiging beleden.

Met betrekking tot de lijkbezorging van overledenen die tijdens hun
leven een bepaalde godsdienst of filosofische overtuiging beleden, is
het vooreerst noodzakelijk te herinneren aan de drie fundamentele
beginselen die de begraafplaatsen kenmerken :
1. Het gemeentelijke karakter van de begraafplaatsen.
De begraving van de stoffelijke overschotten van overleden personen

en daaruit voortvloeiend de inrichting van de begraafplaatsen, vallen
onder de taken die de gemeentelijke overheid dienen te behartigen,
inzonderheid inzake de openbare veiligheid en hygiëne.
De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,

maar ook het decreet van 23 prairial jaar XII op de begraafplaatsen, kent
aan de gemeenten een belangrijke rol toe voor wat betreft de
begraafplaatsen. Luidens artikel 16, § 1, eerste lid, van de wet van
20 juli 1971 mag alleen op gemeentelijke of intergemeentelijke begraaf-
plaatsen worden begraven. De wet van 20 september 1998 tot wijziging
van de voormelde wet van 20 juli 1971 doet geen afbreuk aan het
gemeentelijke karakter van de begraafplaats.
De overledene mag en moet begraven liggen op de openbare

begraafplaats, waarvan de inrichting een recht en een plicht is voor de
gemeente (DELPEREE, F., ″Grondwettelijke beginselen inzake gelijk-
heid en non-discriminatie die van toepassing zijn op de wetgeving
betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en over rechterlijke
en administratieve rechtspraak ter zake″, Gedr. St., Kamer van volks-
vertegenwoordigers, 1996-1997, nr. 1108/1, blz. 4).

De même, une taxe sur la dispersion des cendres et le dépôt en
columbarium ne peut être levée si la commune n’a établi aucune taxe
sur l’inhumation des corps et des cendres; cette dernière imposition ne
pourrait de même être levée en l’absence de taxe sur la dispersion et le
dépôt en columbarium.
VII. Signes indicatifs de sépulture (articles 25-26).
1) L’article 25 de la loi concerne les signes indicatifs de sépulture. Ces

mots couvrent aussi bien les simples pierres tombales que les monu-
ments et symboles confessionnels ou non confessionnels (croix...).
2) Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches et

sans préjudice du droit du titulaire de la concession, toute personne a
le droit de faire placer sur la tombe ou sur le columbarium de son
parent ou ami un signe indicatif de sépulture.
3) La réglementation édictée par le conseil communal ou l’intercom-

munale en matière de signes indicatifs de sépulture ne peut être fondée
que sur l’esthétique et le bon ordonnancement du cimetière.
Donner une forme et des dimensions uniformes à tous les monu-

ments du cimetière ne répondrait pas à un tel objectif; le conseil
communal ou l’intercommunale peut certes fixer les normes minimales
et maximales à respecter.
La réglementation doit donc être assez souple pour répondre à la fois

à l’objectif que poursuivent les autorités communales ou intercommu-
nales et aux souhaits qu’expriment légitimement les familles en cette
matière.
Il en va de même en ce qui concerne les matériaux utilisés : la

diversité dans les matériaux choisis n’enlaidit pas nécessairement
l’aspect général du cimetière.
Ce qu’il faut éviter en définitive, c’est de contraindre les habitants à

ne placer sur les monuments funéraires que des signes indicatifs dont
le modèle aurait été arrêté ne varietur.
L’on peut cependant concevoir que la commune ou l’intercommunale

réserve une parcelle déterminée du cimetière, lorsque sa superficie le
permet, sur laquelle ne seraient élevées que des pierres tombales
identiques, dans la mesure où les familles les choisiraient de leur plein
gré pour y faire inhumer leurs morts.
4) Rappelons par ailleurs que la commune ou l’intercommunale

devient propriétaire des signes indicatifs de sépulture placés sur une
concession qui prend fin, ou pour laquelle aucune demande de transfert
visée à l’article 10 n’a été introduite.
5) Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de

nouvelles inhumations, un avis affiché aux accès de ces terrains et à
l’entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant lequel ils
peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; ce délai doit être
suffisamment long pour que les intéressés puissent effectivement faire
usage de ce droit. A l’expiration de ce délai ou des prorogations
décidées, le cas échéant, la commune ou l’intercommunale devient
propriétaire des matériaux. Le délai est fixé ou prorogé par la commune
ou l’intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de la
commune, l’organe compétent est le collège des bourgmestre et
échevins (article 26, alinéa 3).

VIII. Inhumation des personnes décédées qui, de leur vivant,
pratiquaient une religion ou professaient une conviction philosophique
déterminées.
En ce qui concerne l’inhumation des personnes décédées qui de leur

vivant, pratiquaient une religion ou professaient une conviction
philosophique déterminées, il convient en premier lieu de rappeler les
trois principes fondamentaux qui caractérisent les cimetières :
1. Le caractère communal des cimetières.
L’inhumation des dépouilles mortelles de personnes décédées et, en

conséquence, l’aménagement des cimetières, font partie des tâches qui
incombent aux autorités communales, et qui se rattachent à l’obligation
qui leur est imposée de veiller à la sécurité et à la salubrité publiques.
Non seulement la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et

sépultures, mais aussi le décret révolutionnaire du 23 prairial an XII sur
les sépultures, attribuent un rôle important aux communes en ce qui
concerne les sépultures. Aux termes de l’article 16, § 1er, alinéa 1er, de
la loi précitée du 20 juillet 1971, les inhumations ne peuvent avoir lieu
que dans les cimetières communaux ou intercommunaux. La loi du
20 septembre 1998 modifiant la loi précitée du 20 juillet 1971 ne porte
pas préjudice au caractère communal du cimetière.
Le défunt a le droit et le devoir de reposer dans le cimetière public et

la commune a le droit et le devoir d’organiser celui-ci (DELPEREE, F.
″Principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination appliqués
à la législation sur les funérailles et sépultures et à la jurisprudence
judiciaire et administrative en la matière″, Doc. parl., Chambre des
représentants, 1996-1997, n° 1108/1, p. 4).
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Het bestaan van een gecentraliseerde wetgeving geeft echter aan dat
het niet om een materie van louter gemeentelijk belang gaat.

2. Het neutrale karakter van de begraafplaats.
De begraafplaats heeft een neutraal karakter, d.w.z. dat het niet

toegelaten is dat er op de begraafplaats een onderscheid of discrimina-
tie gemaakt zou worden wegens geloof of eredienst van de overledene
of omstandigheden eigen aan zijn dood.
Het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van non-discriminatie, vervat

in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, maar ook het beginsel van de
vrijheid van meningsuiting (artikel 19 van de Grondwet), zorgen ervoor
dat Christenen, Joden, Moslims, vrijzinnigen en alle anderen op de
gemeentelijke begraafplaats begraven kunnen en moeten worden. Die
begraafplaats is dus toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid.
Het zou strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel dat van toepassing is

op de gebruikers van een openbare dienst, om de toegang tot de
openbare begraafplaats te ontzeggen aan degenen die een bepaalde
godsdienst belijden. Het zou evenmin strokenmet datzelfde gelijkheids-
beginsel om bepaalde personen, bijvoorbeeld de Moslims, - min of
meer officieel - te verzoeken een niet-gemeentelijke begraafplaats te
kiezen voor hun begravingen. Het zou niet conform het gelijkheidsbe-
ginsel zijn om hen te verplichten - of te verzoeken - de voorkeur te
geven aan een begraafplaats in het buitenland of, te overwegen de
begraving te laten plaatshebben op een particuliere begraafplaats die in
België zou zijn gelegen (DELPEREE, F., o.c., p. 4-5).

Met andere woorden, de gelijke toegang voor eenieder - inclusief de
Moslims, Joden,... tot de gemeentelijke begraafplaats moet worden
verzekerd.
3. De keuze van de begraafplaats door de burgerlijke gemeentelijke

overheid op basis van de godsdienst of de geloofsovertuiging kan niet.

De burgerlijke overheid kan niet op basis van de godsdienst of de
geloofsovertuiging van de overledene bepalen waar hij op de begraaf-
plaats begraven wordt. Dit komt enkel aan het individu - of na zijn
overlijden aan zijn familie of aan iedere persoon die voor de begrafenis
kan instaan- toe.

Bovendien betekent de gelijke toegang tot de begraafplaats dat er
geen voorrechten worden gegeven aan bepaalde godsdiensten ten
aanzien van andere godsdiensten of ten aanzien van zij die geen
godsdienst belijden.
Krachtens artikel 4 van de voormelde wet van 20 juli 1971 vallen de

gemeentelijke begraafplaatsen onder het gezag, de politie en het
toezicht van de gemeenteoverheden, die zorg dragen dat er geen
wanorde heerst, dat er geen handelingen in strijd met de eerbied voor
de doden worden verricht en dat er geen opgraving plaatsheeft zonder
verlof;
De gemeentelijke overheid, die met toepassing van deze bepaling de

politiemacht uitoefent op de begraafplaatsen waarover zij verantwoor-
delijk is, kan binnen het kader van de huidige wetgeving die
begraafplaatsen inrichten op een manier die rekening houdt met de
gevoeligheden en de geloofsovertuigingen van de overledene en zijn
familie. Dit betekent niet dat het zou zijn toegestaan om gemeentelijke
begraafplaatsen aan te leggen die tegelijk confessioneel zijn, dit wil
zeggen ingedeeld volgens de geloofsovertuiging die de overledenen
tijdens hun leven beleden (DELPEREE, F., o.c., p. 7). Het is evenwel niet
onverenigbaar met de hiervoor vermelde fundamentele beginselen dat
de gemeente aparte percelen zou voorbehouden aan een bepaalde
groep, bijvoorbeeld de belijders van een bepaalde godsdienst of
filosofische overtuiging, zoals de Islamitische godsdienst, waardoor de
gravenmet soortgelijke externe kenmerken kunnenworden gegroepeerd.

De gemeenten zijn trouwens reeds op die manier tewerk gegaan ten
opzichte van bepaalde categorieën van overledenen. Zo heeft men op
een begraafplaats bijvoorbeeld een ereperk gereserveerd voor de
gewezen burgemeesters, een perceel voor de oud-strijders of voor
kinderen die op jonge leeftijd overleden zijn,..........
Ik meen derhalve dat de huidige wetgeving, zoals ze werd aangepast

door de wet van 20 september 1998 de inrichting van een apart perceel
op basis van de volgende principes, niet uitsluit :
— de graven worden in de richting van Mekka geordend;
— de toegang tot het perceel gebeurt - binnen de begraafplaats - via

een aparte weg of een apart gangpad;
— de graven worden gedurende een termijn van 15 jaar behouden

(dit kan verwezenlijkt worden door middel van een concessie; niet-
geconcedeerde graven kunnen na 5 jaar worden hernomen - zie
artikel 19 van de wet) Een altijddurende concessie is echter niet
mogelijk, overeenkomstig artikel 7 van de wet van 20 juli 1971.

L’existence d’une législation édictée au niveau central indique
toutefois qu’il ne s’agit pas d’une matière d’intérêt purement commu-
nal.
2. Le caractère neutre du cimetière.
Le cimetière a un caractère neutre, c’est-à-dire qu’il n’est pas permis

de faire dans le cimetière une distinction ou une discrimination en
raison de la religion ou du culte pratiqués par la personne décédée de
son vivant ou par considération aux circonstances propres à son décès.
Les principes d’égalité et de non-discrimination, contenus dans les

articles 10 et 11 de la Constitution, mais également le principe de la
liberté de manifester ses opinions en toute matière (article 19 de la
Constitution) ont pour effet que chrétiens, juifs, musulmans, laı̈ques et
autres peuvent et doivent être inhumés dans le cimetière communal. Ce
cimetière est donc accessible à tout un chacun, sans aucune distinction.
Il ne serait pas conforme au principe d’égalité qui s’applique aux

usagers d’un service public d’interdire l’accès au cimetière public à
ceux qui pratiquent une religion déterminée, quelle qu’elle soit. Il ne
serait pas davantage conforme à ce même principe d’inviter - de
manière plus ou moins officielle - certains habitants de la commune, par
exemple les musulmans, à recourir à un cimetière non communal pour
procéder à l’inhumation de leurs défunts. De même, il ne serait pas
conforme au principe d’égalité de les obliger - ou de les inviter - à
exprimer leur préférence pour un cimetière situé à l’étranger ou à
envisager l’inhumation des restes mortels de leurs proches dans un
cimetière privé qui serait situé en Belgique (DELPEREE, F., op. cité
PP. 4-5).
Autrement dit, le principe d’accès égal pour tous - y compris les

musulmans, les juifs,... - au cimetière communal doit être garanti.

3. Le choix du lieu d’inhumation par l’autorité civile (communale)
sur base de la religion ou de la conviction religieuse professée par la
personne décédée de son vivant est proscrit.
L’autorité civile ne peut, sur base de la religion ou de la conviction

religieuse professée par la personne décédée de son vivant, fixer
l’endroit où elle doit être inhumée dans le cimetière. Il appartient
uniquement à cette personne - ou après son décès, à sa famille ou à la
personne chargée de pourvoir à ses funérailles - de se prononcer quant
à ce.
En outre, l’accès égal au cimetière implique que l’on ne privilégie pas

certaines religions par rapport à d’autres ou par rapport à ceux qui ne
pratiquent aucune religion.

En vertu de l’article 4 de la loi précitée du 20 juillet 1971, les
cimetières communaux sont soumis à l’autorité, à la police et à la
surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu’aucun
désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y
commettent et à ce qu’aucune exhumation n’ait lieu sans autorisation.

Dans l’état actuel de la législation, il n’est pas interdit à l’autorité
communale qui, en application de cette disposition, exerce le pouvoir
de police sur les cimetières dont elle assume la responsabilité,
d’aménager ces cimetières d’une manière qui tienne compte des
sensibilités et convictions religieuses du défunt et de sa famille. Ceci ne
signifie pas qu’il soit permis de créer des cimetières communaux qui
seraient en même temps confessionnels, c’est-à-dire compartimentés en
fonction de la religion pratiquée de leur vivant par les personnes
décédées (DELPEREE, F., op. cité p. 7). Cependant, il n’est pas
incompatible avec les principes fondamentaux précités que la com-
mune réserve dans le cimetière des parcelles distinctes aux personnes
appartenant à un groupement déterminé, telles celles qui de leur
vivant, pratiquaient une religion ou professaient une conviction
philosophique déterminées comme la religion islamique, de façon à
regrouper l’ensemble des tombes qui présentent, de par leurs aspects
extérieurs, une même spécificité.
Les communes ont d’ailleurs déjà agi de la sorte à l’égard de certaines

catégories de défunts. C’est ainsi que dans tel cimetière, une pelouse
d’honneur a été aménagée pour les anciens bourgmestres, tandis que
dans tel autre, une parcelle distincte a été réservée à l’inhumation des
anciens combattants ou encore des enfants décédés en bas-âge,...
J’estime dès lors que la législation actuelle, telle qu’elle a été

aménagée par la loi du 20 septembre 1998, n’exclut pas l’aménagement
d’une parcelle distincte sur base des principes ci-après :
— les tombes sont orientées dans la direction de la Mecque;
— l’accès à la parcelle se fait - au sein du cimetière - via un chemin

ou sentier distinct;
— les tombes sont maintenues pendant un délai de 15 ans (ceci peut

être réalisé par voie de concession, les tombes non concédées peuvent
être reprises après cinq ans - voir article 19 de la loi). L’octroi d’une
concession à perpétuité n’est toutefois pas possible au regard de
l’article 7 de la loi du 20 juillet 1971.
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In de hypothese dat de gemeente een perceel van de begraafplaats
voorbehouden heeft voor de overledenen die de Islamitische gods-
dienst beleden, dient men de volgende voorwaarden strikt te respecte-
ren :

— de begraving van deze overledenen in dit perceel kan enkel
voortvloeien uit een uitdrukkelijke uiting in die zin van de overledene
tijdens zijn leven of van zijn familie of van iedere persoon die voor de
begrafenis kan instaan; het moet steeds mogelijk zijn om in de andere
gedeelten van de begraafplaats begraven te worden;

— de burgemeester tot wie een verzoek tot begraving in een perceel
voorbehouden voor de belijders van de Islamitische godsdienst gericht
wordt, mag in geen geval bij de betrokken religieuze overheid nagaan
of de overledene al dan niet Moslim was; het behoort dus niet aan de
religieuze overheid om te bepalen wie al of niet op het perceel begraven
kan worden. De tussenkomst van de burgemeester beperkt zich tot de
registratie van de wens van de overledene of van zijn familie of van
degene die voor de begrafenis kan instaan. Derhalve is het theoretisch
mogelijk dat een niet-Moslim op het perceel waarvan sprake begraven
wordt;

— het betrokken perceel mag niet geı̈soleerd worden van de rest van
de begraafplaats door een materiële scheiding van welke aard dan ook,
evenwel onverminderd de mogelijkheid om het perceel te identificeren,
bv. door middel van een toegang via een apart gangpad. Het betreft
enkel een voorbehouden perceel waarvan de algemene aanleg toelaat
dat de graven in een welbepaalde richting, namelijk naar de stad
Mekka, worden gericht en dat de graven worden verhoogd;

— de kisting en begraving dienen te gebeuren in naleving van de
regelgeving inzake de hygiëne en de volksgezondheid. De directe
begraving in volle grond en zonder lijkkist kan niet aanvaard worden.
De vereiste dat er contact zou zijn tussen het stoffelijk overschot van de
overledene en de aarde kan symbolisch gebeuren door de aanwezig-
heid van een klomp aarde in de lijkkist;

— de uitoefening van het recht om, met toepassing van artikel 25 van
de wet van 20 juli 1971, op het graf van zijn verwante of vriend een
grafteken te doen plaatsen, tenzij de overledene anders heeft beschikt of
zijn verwanten zich ertegen verzetten en zonder afbreuk te doen aan
het recht van de concessiehouder, gebeurt uiteraard in naleving van het
gemeentelijk reglement terzake;

— het toekennen van altijddurende concessies kan niet; de altijddu-
rende concessies werden trouwens door de wet van 20 juli 1971
afgeschaft;

— wanneer de gemeente het perceel voorbehouden aan de overle-
denen die de Islamitische godsdienst beleden, of een in dit perceel
gelegen individueel graf, herneemt, met name nadat de concessie
verstreken is zonder dat een aanvraag tot hernieuwing werd ingediend,
kunnen de opgegraven stoffelijke overblijfselen naar een daarvoor
bestemd perceel van de begraafplaats overgebracht worden.

IX. Slotbepalingen.

Met toepassing van artikel 119, tweede lid, van de nieuwe gemeen-
tewet, moeten de gemeentelijke politieverordeningen inzake lijkbezor-
ging en de gemeentelijke verordeningen op de concessies, zo vlug
mogelijk in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van
de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals
zij gewijzigd werden door de wet van 20 september 1998.

De omzendbrieven van 21 oktober 1971 en van 4 april 1973,
betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging, van 25 juli 1973 betreffende de
toepassing van de wet van 4 juli 1973 die de voormelde wet van
20 juli 1971 een eerste keer heeft gewijzigd, en van 20 oktober 1977
betreffende de verplichting voor de gemeente te beschikken over een
columbarium en percelen voor asuitstrooiing, worden opgeheven.

Brussel, 27 januari 2000.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE

Dans l’hypothèse où la commune a réservé une parcelle du cimetière
aux défunts qui de leur vivant pratiquaient la religion islamique, il y a
lieu de respecter strictement les conditions ci-après :

— l’inhumation de ces défunts dans cette parcelle doit nécessaire-
ment résulter d’une manifestation expresse de volonté exprimée en ce
sens soit par eux-mêmes de leur vivant, soit par un membre de leur
famille, soit par toute autre personne chargée de pourvoir aux
funérailles; il doit en outre toujours être possible de se faire inhumer
dans les autres parties du cimetière;

— le bourgmestre à qui est adressée une demande d’inhumation
dans une parcelle réservée aux défunts qui de leur vivant pratiquaient
la religion islamique ne peut en aucun cas s’enquérir auprès de
l’autorité religieuse concernée de savoir si le défunt était ou non
musulman; il n’appartient donc pas à l’autorité religieuse de s’immiscer
dans la question de savoir qui peut ou ne peut pas être inhumé dans
ladite parcelle. L’intervention du bourgmestre se limitera à l’enregistre-
ment du souhait exprimé par le défunt ou sa famille ou par la personne
chargée de pourvoir aux funérailles. Il est dès lors théoriquement
possible qu’un non musulman soit inhumé dans la parcelle dont
question.

— la parcelle en cause ne peut être isolée du reste du cimetière par
une séparation matérielle de quelque nature que ce soit, sans préjudice
toutefois de la possibilité d’identifier la parcelle au moyen par exemple
d’un accès par un sentier distinct. Il peut uniquement s’agir d’une
parcelle réservée dont l’aménagement général autorise que les tombes
soient orientées dans une direction bien déterminée, à savoir la ville de
La Mecque, et que les tombes soient surélevées;

— la mise en bière et l’inhumation doivent se faire dans le respect des
règles qui sont d’usage en matière d’hygiène et de salubrité publiques.
L’inhumation du corps en pleine terre et sans cercueil ne peut être
tolérée. L’exigence d’un contact entre les restes mortels du défunt et la
terre peut être rencontrée de manière symbolique en déposant une
motte de terre dans son cercueil;

— le droit que prévoit l’article 25 de la loi du 20 juillet 1971 de faire
placer sur la tombe de son parent ou ami un signe indicatif de
sépulture, sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses
proches, ne peut évidemment s’exercer que dans le respect du
règlement édicté par la commune en la matière;

— il ne peut être admis d’octroyer des concessions à perpétuité; ces
concessions ont du reste été supprimées par la loi du 20 juillet 1971;

— lorsque la commune reprend la parcelle réservée aux défunts qui
de leur vivant pratiquaient la religion islamique, ou une sépulture
située dans ladite parcelle, notamment à l’expiration du terme de la
concession sans qu’une demande de renouvellement ait été introduite,
les restes mortels mis à jour peuvent être transférés dans une parcelle
du cimetière aménagée à cette fin.

IX. Dispositions finales.

En application de l’article 119, alinéa 2, de la nouvelle loi communale,
les règlements de police communaux en matière de sépulture, en ce
compris les règlements sur les concessions, doivent être mis en
conformité dans les meilleurs délais avec les dispositions de la loi du
20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, telles qu’elles ont été
modifiées par la loi du 20 septembre 1998.

Les circulaires du 21 octobre 1971 et du 4 avril 1973 relatives à
l’application de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures,
du 25 juillet 1973 relative à l’application de la loi du 4 juillet 1973 qui a
modifié une première fois la loi précitée du 20 juillet 1971 et du
20 octobre 1977 relative à l’obligation pour la commune de disposer
d’un columbarium et de parcelles de dispersion des cendres sont
abrogées.

Bruxelles, le 27 janvier 2000.

Le Ministre de l’Intérieur,

A. DUQUESNE
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Provincie ...........................................................................................
Gemeente ..........................................................................................

VERLOF TOT VERVOER VAN HET STOFFELIJK OVERSCHOT EN VAN DE AS

De burgemeester van de gemeente ...........................................................................................................................................
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wet van

20 september 1998;
Gezien het verlof tot crematie verleend op ............................................................................................................................

Verleent verlof om het stoffelijk overschot van de hierna vernoemde overledene over te brengen naar het
crematorium ............................................................................................................................ en de urn met de as te vervoeren
naar de begraafplaats van .................................................................................................................................................................

om ze aldaar te begraven
om ze aldaar in het columbarium bij te zetten (1)
waar de as zal worden uitgestrooid
waar de as op de aan het grondgebied van België
grenzende territoriale zee zal worden uitgestrooid. }

De urn zal aldaar moeten vertoond worden aan de burgemeester of zijn afgevaardigde, samen met dit verlof
bekleed met het visum van het crematorium.

Naam, voornamen : ......................................................................................................................................................................
Geboren te ......................................................................................, op ......................................................................................
Burgerlijke Staat : .........................................................................................................................................................................
Wonende : .....................................................................................................................................................................................
Overleden te , op .......................................................................................................................................................................

Datum ........................................................

Gemeente zegel De burgemeester,

Zegel van het crematorium Asurn nr. .......................................

(1) Schrappen wat overbodig is.

Province de ................................................................................
Commune de ............................................................................

PERMIS DE TRANSPORT DU CORPS ET DES CENDRES

Le Bourgmestre de la commune de ..........................................................................................................................................
Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, modifiés par la loi du 20 septembre 1998;
Vu l’autorisation d’incinérer accordée le .................................................................................................................................

Permet que la dépouille mortelle de la personne dénommée ci-après soit transportée
au crématorium ...................................................................................... et que l’urne contenant les cendres soit transportée
au cimetière de .....................................................................................................................................................................................

pour y être inhumée
pour y être placée en columbarium (1)
pour que les cendres y soient dispersées
pour que les cendres soient dispercées
pour que les cendres soient dispersées
sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique }

L’urne cinéraire sera présentée au bourgmestre du lieu de sépulture mentionné ci-dessus, conjointement avec le
présent permis portant le visa du crématorium.

Nom, prénoms : ...........................................................................................................................................................................
Né à ............................................................................................, le ............................................................................................
Etat civil ........................................................................................................................................................................................
Domicilié(e) à ...............................................................................................................................................................................
Décédé(e) à ......................................................................................., le.......................................................................................

Le ............................................................

Sceau communal Le Bourgmestre

Sceau du crématorium Urne cinéraire n° ...................................

(1) Biffer la mention unitile.
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Provincie.........................................................
Gemeente........................................................

VERLOF TOT CREMATIE

De ambtenaar van de burgerlijke stand te .............................................................................................................................

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wet van
20 september 1998;

Gelet op de aanvraag om verlof tot crematie, ondertekend op .........................................................................................
door ............................................................ wonende ............................................................, bevoegd om in de lijkbezorging
te voorzien, of door ................................................................ wonende ................................................................, gemachtigde
van diegene die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien;

Gelet op de akte van uiterste wilsbeschikking d.d. ............................................................................... /de inschrijving
in het bevolkingsregister van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, waaruit blijkt dat het
stoffelijk overschot gecremeerd dient te worden (1);

Gelet op het attest van de heer .........................................................................., behandelende geneesheer/geneesheer
die het overlijden heeft vastgesteld, waarin vermeld wordt dat het overlijden te wijten is aan een
natuurlijke/gewelddadige/verdachte/niet vast te stellen oorzaak (1);

Gelet op het verslag van de heer ............................................................................................ , beëdigd geneesheer door
ondergetekende aangesteld om de doodsoorzaken na te gaan, waarin bevestigd wordt dat het overlijden te wijten is aan
een natuurlijke/gewelddadige/verdachte/niet vast te stellen oorzaak (1) (2);

Gelet op de beslissing d.d. ..................................................... waarbij de procureur des Konings van het gerechtelijk
arrondissement ..............................................................................., verklaard dat hij zich niet tegen de crematie verzet (3);

Overwegende dat het stoffelijk overschot gekist werd overeenkomstig het koninklijk besluit
van ............................................................................................................. tot uitvoering van artikel 12, tweede en vierde lid,
van de wet van 20 juli 1971;

Verleent het verlof tot crematie van het stoffelijk overschot van :

Naam, voornamen : ......................................................................................................................................................................

Geboren te ......................................................................................, op ......................................................................................

Burgerlijke staat : .........................................................................................................................................................................

Wonende : .....................................................................................................................................................................................

Overleden te ...................................................................................., op ....................................................................................

Zegel (Datum) ............................................................................

De ambtenaar van de burgerlijke stand,

(1) Schrappen wat overbodig is.

(2) Enkel in te vullen indien de behandelend geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld vermeldt
dat het overlijden te wijten is aan een natuurlijke oorzaak.

Ingeval hij vermeldt dat het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak
wordt het dossier zonder tussenkomst van de beëdigd geneesheer door de ambtenaar van de burgerlijke stand
aangesteld aan de procureur des Konings van het arrondissement gezonden.

(3) Enkel in te vullen wanneer omstandigheden het vermoeden van een gewelddadige of verdachte of niet vast te
stellen oorzaak van overlijden wettigen of wanneer de behandelend geneesheer of de geneesheer die het overlijden
heeft vastgesteld of de door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde geneesheer niet heeft kunnen
vaststellen dat er geen tekens of aanwijzingen van een gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak van
overlijden zijn.
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Province ......................................................................
Commune .................................................................

AUTORISATION DE CREMATION

L’officier de l’état civil de ...........................................................................................................................................................

Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, modifiée par la loi du 20 septembre 1998;

Vu la demande d’autorisation de crémation, signée le ............................................... par ...............................................
demeurant à ................................................................................................................... qualifié pour pourvoir aux funérailles,
ou par ..................................................................................... demeurant à .....................................................................................,
mandataire de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles;

Vu l’acte de dernières volontés du ..................................................................................... /l’inscription dans le registre
de la population des dernières volontés quant au mode de sépulture, établissant que les restes mortels doivent être
incinérés (1) :

Vu l’attestation délivrée par M. ................................................... , médecin traitant/médecin qui a constaté le décès,
confirmant que le décès est dû à une cause naturelle/violente/suspecte/impossible à déceler (1);

Vu le rapport de M. ................................................................................, médecin assermenté commis par le soussigné
pour constater les causes du décès, mentionnant que le décès est dû à une cause naturelle/violente/suspecte/impossible
à déceler (1) (2);

Vu la décision du ............................................................................................................. par laquelle le procureur du Roi
de l’arrondissement judiciaire ................................................................... déclare qu’il ne s’oppose pas à la crémation (3);

Considérant que les reste mortels ont été mis en bière conformément à l’arrêté royal
du .................................................................... portant exécution du l’article 12, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1971;

Accorde l’autorisation de crémation des restes mortels de :

Nom, prénom : .............................................................................................................................................................................

Né à ............................................................................................., le.............................................................................................

Etat civil : ......................................................................................................................................................................................

Demeurant à : ...............................................................................................................................................................................

Décédé à ........................................................................................, le ........................................................................................

Sceau (Date) ..............................................................................

L’officier de l’état civil,

(1) Biffer la mention inutile.

(2) A compléter uniquement si le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès mentionne que le décès est dû
à une cause naturelle.

S’il mentionne que le décès est dû à une cause violente ou suspecte ou impossible à déceler, le dossier est transmis sans
intervention du médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil au procureur du Roi de l’arrondissement.

(3) A compléter uniquement s’il existe des circonstances permettant de soupçonner qu’il y a eu mort violente ou
suspecte ou un cause de décès impossible à déceler ou si le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès ou
le médecin commis par l’officier de l’état civil n’a pas pu constater qu’il n’y avait pas de signes ou indices de mort
violente ou suspecte ou d’une cause de décès impossible à déceler.
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