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Besluit - Raad van 18/11/2013

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. THIELEMANS, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr.
HARICHE, Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr.
AMPE, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAYEUR, M. dhr. MAMPAKA,
M. dhr. EL HAMMOUDI, Mme mevr. ABID, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS,
M. dhr. CEUX, Mme mevr. MILQUET, Mme mevr. NAGY PATINO, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. FASSI-FIHRI,
Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. LEMAITRE, M. dhr.
AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, Mme mevr. OVERLOOP, M. dhr.
WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAI, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme
mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme
mevr. BARZIN, Mme mevr. TEMMERMAN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS, Conseillers communaux;
Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

#Onderwerp: Reglementen Vergoedingen 2014.- Reglement van de vergoeding inzake grafconcessies.#

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de financiële toestand van de Stad.

BESLUIT :

Artikel 1.- Er wordt vanaf het dienstjaar 2014 een vergoeding vastgesteld inzake grafconcessies.

Artikel 2.- De vergoeding is verschuldigd door de persoon die de toelating vraagt voor de grafconcessie.

Artikel 3.- De concessies worden in categorieën ingedeeld naargelang hun ligging en de begraafplaats waarin zij
toegekend worden.

Artikel 4.- De vergoeding inzake grafconcessies wordt vastgesteld als volgt:

a) Tijdelijke concessies van vijftien jaar in volle grond of in het columbarium, voor de begraafplaatsen waar er gelegen
zijn :
760,00 EUR per concessie.

b) Tijdelijke concessies van vijftig jaar in volle grond : de prijzen houden rekening met de toegestane oppervlakte en
met het aantal te begraven lichamen.
- 1ste categorie : 1.360,00 EUR per vierkante meter;
- 2de categorie : 1.040,00 EUR per vierkante meter.
Bovendien wordt een som van 760,00 EUR geïnd voor elke voorziene begraving in de concessie .

c) Tijdelijke concessies van vijftig jaar bestemd voor de bouw van kelders : de prijs houdt rekening met de verleende
oppervlakte en het aantal te begraven lichamen :
- 1ste categorie : 1.870,00 EUR per vierkante meter;
- 2de categorie : 1.560,00 EUR per vierkante meter;
- 3de categorie : 1.360,00 EUR per vierkante meter.

Bovendien wordt een som van 760,00 EUR geïnd voor elke voorziene begraving in de concessie. Dit tarief wordt ook
toegepast bij de concessies van vijftig jaar in volle grond die zouden kunnen toegestaan worden op dezelfde plaatsen, op
terreinen te eng voor de bouw van kelders.

d) Concessies van cellen in de dodengalerijen en in de columbaria : de prijs van deze concessies, per cel of vak is als
volgt vastgesteld, het begrafenisrecht inbegrepen :
- Dodengalerij in open lucht : 7.830,00 EUR per vierkante meter;
- Kromme galerij in de crypten : 6.470,00 EUR per vierkante meter;
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- Andere galerijen : 4.710,00 EUR per vierkante meter;
- Columbarium - 15 jaar : 760,00 EUR;
- Columbarium - 50 jaar : 2.330,00 EUR.
Voor het bijzetten van een bijkomende kist of van een urn in een cel van de dodengalerijen moet een vergoeding van
760,00 EUR betaald worden.

Artikel 5.- De oppervlakte en de hierboven vastgestelde prijzen worden tot de helft verminderd voor de
teraardebestelling :
1) van lichamen van kinderen minder dan 7 jaar;
2) van asurnen, voor zover de afmetingen van het omhulsel van de urne, deze van een kubus van 50 centimeter zijde
niet te boven gaan.

Artikel 6.- Wanneer toelating wordt gegeven om in een concessie meer lichamen te begraven dan in de oorspronkelijke
concessie voorzien was, dan wordt dit beschouwd als een uitbreiding van de concessie. Elke uitbreiding, welke ook de
datum van de toekenning van de concessie was, geeft aanleiding tot de toepassing van het tarief van kracht op het
ogenblik dat de aanvraag gedaan werd.

Artikel 7.- In de prijs van de tijdelijke concessies van vijftig jaar op de begraafplaats van Laken is het aandeel begrepen
dat aan de Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw van Laken toekomt, krachtens een overeenkomst van 1 april 1874.

Artikel 8.- De prijs van elke tijdelijke concessie van vijftien jaar wordt vermeerderd met 100% of 200% indien de
persoon wiens stoffelijk overschot moet begraven worden, zijn verblijf niet heeft in de gebiedsomschrijving of in de
Stad bij zijn overlijden. Dit geldt eveneens voor de prijs betaald voor het terrein, de cel van de dodengalerijen of het vak
van het columbarium, indien deze persoon zijn verblijf niet heeft in de gebiedomschrijving of in de Stad, bij zijn
aanduiding. Voor de concessies op de begraafplaats van Brussel (te Evere), zal de vermeerdering met 100% niet
toegepast worden, indien de te begraven persoon zijn verblijf heeft op het grondgebied van de Stad.

Artikel 9.- De prijs van een concessie van vijftien jaar, hernieuwd ter plaatse, wordt vermeerderd met 200%.

Artikel 10.- Onder wonend in de gebiedsomschrijving of in de Stad verstaat men, een hoofdverblijf blijkend uit een
ononderbroken inschrijving van minstens één jaar in de bevolkingsregisters van de Stad, uitgezonderd voor de personen
die hiervan wettelijk worden ontheven. Deze termijn van één jaar is niet nodig wanneer de aanwijzing gedaan
wordt na het overlijden.

Artikel 11.- Deze vergoeding dient contant betaald te worden in handen van de Stadsontvanger op het ogenblik van de
aanvraag voor de toelating voor de grafconcessie. De Stadsontvanger geeft een kwitantie van de betaling.

Artikel 12.- Bij gebrek aan betaling zal de invordering van de vergoeding langs de bevoegde burgerlijke rechtbanken
gebeuren.

Artikel 13.-. Huidig reglement annuleert en vervangt het reglement van de vergoeding inzake grafconcessies
goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van 1 december 2008.

Aldus beraadslaagd in zitting van 18/11/2013

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Freddy Thielemans (s)

Voor eensluidend afschrift, Brussel, 20/12/2013 :

Vanwege het College :
De Stadssecretaris,

Luc SYMOENS

Het College,

Yvan MAYEUR

Bijlagen:
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