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Anderlecht vervoegt
intercommunale
teraardebestelling
Op initiatief van schepen van Bevolking Fabienne Miroir, met de steun van burgemeester van
Anderlecht Fabrice Cumps en het college, beslist de gemeenteraad op 24 juni over de toetreding
tot de intercommunale voor teraardebestelling. De gemeente Anderlecht sluit zich hiermee aan bij
11 andere Brusselse gemeenten die lid zijn van de intercommunale en burgers de mogelijkheid
bieden om begraven te worden op een multireligieuze begraafplaats, in overeenstemming met de
rituelen van hun geloofsovertuiging.
Het voorstel om toe te treden tot de intercommunale voor teraardebestelling zal deze donderdagavond
door schepen Fabienne Miroir aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De gezondheidscrisis heeft
aangetoond hoe moeilijk het voor de inwoners van Anderlecht is om de lichamen van hun overledenen
naar hun land van herkomst te repatriëren. De inwoners van Anderlecht zullen voortaan de keuze hebben
om hun dierbaren te begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Anderlecht of op de multireligieuze
begraafplaats die door de intercommunale wordt beheerd, gelegen in het noorden van het Brusselse
Gewest.
De intercommunale voor teraardebestelling heeft als opdracht elke burger van de aangesloten gemeenten
de mogelijkheid te bieden begraven te worden volgens de riten van elke door de Belgische Staat erkende
godsdienst. De moslimgemeenschap, de joodse gemeenschap, de orthodoxe gemeenschap en de
seculiere gemeenschap van Anderlecht zullen voortaan hun dierbaren kunnen begraven onder de
gunstige voorwaarden van deze intercommunale.
"De toetreding van de gemeente Anderlecht tot de intercommunale teraardebestelling is goed nieuws voor
de inwoners van Anderlecht van islamitische of joodse geloofsovertuiging. Het is een troost voor de
nabestaanden die hun dierbaren zullen kunnen begraven op de belangrijkste multireligieuze begraafplaats
van de regio, en voor de inwoners van de andere gemeenten die lid zijn van de intercommunale", aldus
schepen Fabienne Miroir.
"De toetreding tot de intercommunale is een kwestie van gelijkheid tussen de burgers van Anderlecht en
die van de andere Brusselse gemeenten: het is belangrijk dat alle burgers, met respect voor hun
filosofische overtuigingen, kunnen genieten van dezelfde voorwaarden voor het begraven van hun
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dierbaren", benadrukt Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht. Dit besluit, toont de bereidheid van
de gemeente om zich in te zetten voor al haar inwoners.
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