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Besluit - Raad van 07/12/2015

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr.
COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr.
ABID, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. NAGY, M.
dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET,
M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M.
dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAÏ, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme
mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr.
ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS, Mme mevr. PERAITA, Mme mevr. JACOBS, Mme mevr. FISZMAN, Conseillers
communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Reglementen-vergoedingen.- Reglement van de vergoeding inzake begraafplaatsen en
dodenhuisjes.

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet,

Gelet op de financiële toestand van de Stad.

BESLUIT :

Article één.-. Er wordt vanaf het dienstjaar 2016 een vergoeding gevestigd inzake:
-begraafplaatsen;
-dodenhuisjes.

Article 2.-. De vergoeding is verschuldigd door de persoon die de toelating vraagt voor de begraafplaats of het
dodenhuisje.

Artikel 3.-. De vergoeding voor de begraafplaatsen en dodenhuisjes is als volgt vastgesteld:
a) Voorlopige bewaarplaatsen - Gewone lokalen - Driemaandelijks recht : 300,00 EUR - Deze rechten worden
verdubbeld van trimester tot trimester. Elk begonnen trimester moet volledig betaald worden. Geen enkele kosteloze
verlenging mag worden toegestaan, welke reden er ook mag bestaan.
b) Voorlopige bewaarplaatsen - Particuliere lokalen - met één plaats : 750,00 EUR - Deze rechten worden verdubbeld
van trimester tot trimester. Elk begonnen trimester moet volledig betaald worden. Geen enkele kosteloze verlenging
mag worden toegestaan, welke reden er ook mag bestaan.
c) Voorlopige bewaarplaatsen - Particuliere lokalen - met twee plaatsen : 450,00 EUR - Deze rechten worden
verdubbeld van trimester tot trimester. Elk begonnen trimester moet volledig betaald worden. Geen enkele kosteloze
verlenging mag worden toegestaan, welke reden er ook mag bestaan.
d) Dodenkamer : 30,00 EUR per dag, met een minimum van 30,00 EUR. Zonder metalen kist mag een lijk slechts voor
een maximumduur van 4 dagen in een dodenkamer geplaatst worden. In een uitzonderlijk geval en behoorlijk
gerechtvaardigd, is het toegelaten, na het einde van een eerste trimester van verblijf in de wachtkelder, het lijk over te
brengen naar de dodenkamer.
e) Kosten voor het gebruik van de autopsiezaal (behalve autopsie verzocht tengevolge een strafrechtelijke vordering van
een lichaam dat zich op het grondgebied van de Stad bevindt) : 65,00 EUR.
f) Andere werken dan voor een gewone en normale teraardebestelling - opening van een kelder, openen of sluiten van
een keldervak of cel - door het personeel van de Stad op aanvraag van de familie uitgevoerd : 65,00 EUR.

Artikel 4.-. Deze vergoeding dient contant betaald te worden in handen van de Stadsontvanger op het ogenblijk van de
aanvraag voor de begraafplaats of het dodenhuisje. De Stadsontvanger geeft een kwitantie van de betaling.

Artikel 5.-. Bij gebrek aan betaling zal de invordering van de vergoeding langs de bevoegde burgerlijke rechtbanken
gebeuren.

Artikel 6.-. Huidig reglement annuleert en vervangt op 1 februari 2016 het reglement van de vergoeding inzake het
lijkenvervoer, begraafplaatsen en dodenhuisjes goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van 18 november 2013.
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Aldus beraadslaagd in zitting van 07/12/2015

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

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Bijlagen:
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