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Zitting van 23.12.21

#Onderwerp : GR. Tariefreglement betreffende de grondvergunningen. Vernieuwing en wijziging. EC
26_2021. #

Openbare zitting

800 DEMOGRAFIE

820 Burgerlijke stand

HET COLLEGE TOT DE RAAD,

 

 

Dames en heren,

 

Gezien artikel 170 van de Grondwet ;

 

Het tariefreglement betreffende de grondvergunningen, heden van kracht, werd het laatst
gewijzigd door de gemeenteraad van 28/09/2017, goedgekeurd door de bevoegde toeziende
overheid op 04/12/2017, en verstrijkt op 31/12/2021;

 

Gezien de ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 29/11/2018 ;
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Gezien de financiële situatie van de gemeente ;

 

Gezien de artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet ;

 

Bijgevolg stellen wij u voor, dames en heren, de wijziging van artikelen 4 en 6 van het
bovenvermeld tariefreglement evenals de aanvulling van het desbetreffende reglement met de
artikelen 10 en 11 goed te keuren, als volgt :

 

BESLUIT :

 

 

 

A. TIJDELIJKE VERGUNNINGEN

 

 

Artikel 1 : De prijs der tijdelijke vergunning voor vijftien jaar voor begravingsgronden op de
begraafplaats "Vogelenzang" wordt vastgesteld op 750 € voor een oppervlakte van 1,60 m²
(0,80m x 2m).

 

 

Article 1bis : De prijs van de vergunningen voor vijftien jaar gelegen in het urneveld op de
begraafplaats "Vogelenzang", wordt vastgesteld op 750 €, voor een oppervlakte van 0,39m²
(0,65m x 0,60m).

 

 

Artikel 2 : Voor de kinderen van minder dan zeven jaar is deze oppervlakte beperkt tot 0,80 m²
(0,80m x 1m) en de prijs op 375 € vastgesteld.

 

Artikel 2bis : De prijs van een nisvergunning in het columbarium, voor vijftien jaar, wordt
vastgesteld op 875 €.
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Artikel 3 : De tijdelijke vergunningen van vijftien jaar dienen uitsluitend tot het begraven van
personen gestorven of gehuisvest te Anderlecht.

 

 

B. VERGUNNINGEN VAN LANGE DUUR

 

 

Artikel 4 : De grondvergunningen van lange duur op de begraafplaats "Vogelenzang" worden in 9
categorieën onderverdeeld.

 

De eerste categorie omvat de vergunningen van grafkelders met zes vakken voor een termijn
van 50 jaar.

 

De tweede categorie omvat de vergunningen van grafkelders met vier vakken voor een termijn
van 40 jaar.

 

De derde categorie omvat de vergunningen van grafkelders met twee vakken voor een termijn
van 40 jaar.

 

De vierde categorie omvat de vergunningen in volle grond, voorzien van basisomlijstingen in
gewapend cement voor het begraven van drie boven elkaar geplaatste lijken voor een termijn
van 50 jaar.

 

De vijfde categorie omvat de vergunningen in volle grond, voorzien van basisomlijstingen in
gewapend cement voor het begraven van drie boven elkaar geplaatste lijken voor een termijn
van 30 jaar.

 

De zesde categorie omvat een nis op het urneveld, voor de begraving van twee asurnen voor
een termijn van 30 jaar.
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De zevende categorie omvat een nis op het urneveld, voor de begraving van een asurne voor
een termijn van 30 jaar.

 

De achtste categorie omvat de gesloten nissen in het columbarium, voorbehouden voor de
plaatsing van twee asurnen per nis voor een termijn van 30 jaar.

 

De negende categorie omvat de gesloten nissen in het columbarium, voorbehouden voor de
plaatsing van een asurn per nis voor een termijn van 30 jaar.

 

De vergunningen van lange duur van de eerste, tweede en derde categorie voor grafkelders
hebben een oppervlakte van 3,245 m² (1,18m x 2,75m).

 

De vergunningen van lange duur in volle grond van vierde en vijfde categorie hebben een
oppervlakte van 2,714m² (1,18m x 2,30m).

 

De vergunningen van lange duur van zesde en zevende categorie voor de begraving van
asurnen hebben een oppervlakte van 0,39 m² (0,65m x 0,60m).

 

Artikel 5 : De prijs van de vergunningen voor lange duur wordt, per vergunning, als volgt
vastgesteld :

 

Categorieën Prijs

1ste categorie 6 vakken voor 50 jaar 3750 €.

2de categorie 4 vakken voor 40 jaar 2500 €.

3de categorie 2 vakken voor 40 jaar 2000 €.

4de categorie volle grond voor 50 jaar 3000 €.

5de categorie volle grond voor 30 jaar 1750 €.

6de categorie 2 asurnen per nis in het urneveld

voor 30 jaar 2500 €

7de categorie 1 asurn per nis in het urneveld

van 30 jaar 1750 €
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8ste categorie 2 asurnen per nis in het columbarium

voor 30 jaar 2500 €

9de categorie 1 asurn per nis in het columbarium

30 jaar 1750 €

 

Bijkomende asurn 250 €

 

Vervangen van de sluitingswand van het columbarium van 15 jaar of 30 jaar (de
identiteitsopschriften zijn ten laste van de families) :

125 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6 : De prijzen door onderhavig tariefreglement vastgesteld, worden verhoogd met :
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1. de prijs der grafkelders en omlijstingen opgebouwd door de zorgen van de gemeente op
concessiegrond ;

2. 200 % indien de houder van een vergunning van lange duur zijn hoofdverblijf niet in de
gemeente heeft en de eerste te begraven overledene in een vergunning van lange duur
niet overleden is op het grondgebied van de gemeente Anderlecht of zijn hoofdverblijf
niet in de gemeente heeft.

 

 

Voor de toepassing van punt 2 van onderhavig artikel, geldt slechts het bewijs van het
hoofdverblijf in de gemeente, in een onafgebroken inschrijving, van minstens zes maand, in de
bevolkingsregisters.

 

 

Nochtans is deze beschikking niet toepasselijk op de ambtenaren van de Europese
Gemeenschap die werkelijk in de gemeente verblijven sedert meer dan zes maanden. Ingevolge
hun persoonlijk statuut zijn zij vrijgesteld van inschrijving in de gemeentelijke registers. Het
behoort niettemin de ambtenaren van de Europese Gemeenschap het bewijs van verblijf in de
gemeente en de duur ervan te leveren.

 

C. BORGSTELLING VOOR GRAFTEKEN.

 

Artikel 7 : Het bedrag van de borgstelling aan het gemeentebestuur te storten als waarborg voor
de verplichting een grafteken of grafsteen op de vergunningen van lange duur op te richten
bedraagt 1750 € per vergunning.

 

 

Article 7bis : Het bedrag van de borgstelling aan het gemeentebestuur te storten als waarborg
voor de verplichting een grafteken of grafsteen op de vergunningen van lange duur op het
urneveld op te richten bedraagt 500 € per vergunning.

 

 

 

D. OVERGANGSBEPALINGEN
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Artikel 8 : Opgeheven.

 

 

 

E. INVORDERING

 

 

Artikel 9 : De plaat die wordt geplaatst op de sluitingswand van het gewoon columbarium voor
een termijn van 5 jaar wordt geleverd door het gemeentebestuur tegen de kostprijs van 30 €.

 

 

De plaat die wordt geplaatst op de zuil gelegen nabij het asverstrooiingsperk, wordt geleverd
door het gemeentebestuur tegen de kostprijs van 15 €.

 

De plaat die wordt geplaatst op de monumenten gelegen op het perk van doodgeboren kinderen
of foetussen wordt geleverd door het gemeentebestuur tegen de kostprijs van 30 €.

 

 

De overeenkomstig onderhavig tariefreglement vereiste prijzen zijn vooraf betaalbaar, tegen
kwijting, in handen van de gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde.

 

 

Artikel 10 : Elk geschil dat onstaat uit de toepassing van onderhavig reglement valt onder
exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

 

 

Artikel 11 : Onderhavig reglement zal in voege treden op 1/01/2022 voor een termijn van 5 jaar,
verstrijkend op 31/12/2026.
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Deze beraadslaging zal worden voorgelegd aan de bevoegde toeziende overheden.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Fabrice Cumps

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 04 januari 2022

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

In opdracht :
De schepen,

Fabienne Miroir
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