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alsook voor alle prestaties van de geneesheer aangesteld door de ambtenaar van burgelijke 

stand - Reglement - Wijzigingen. # 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het retributiereglement betreffende de huur van de wachtkelder en 

van de rouwzaal, gestemd door de gemeenteraad op 23 october 2007; 

 

Gelet op de voorschriften van artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 

 

Gelet de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLIST, 

 

Het retributiereglement voor de huur van een wachtkelder en van de rouwzaal te 

wijzigen vanaf  1 juli 2014, dat als volgt zal worden vastgesteld : 

 

Artikel 1. 

 

Er wordt een retributie vastgesteld voor het bezetten van een wachtkelder of de 

rouwzaal evenals op alle prestaties van de geneesheer, aangesteld door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand. 

 

Artikel 2. 

 

De belasting is betaalbaar door de persoon die het bezetten van een wachtkelder of 

de prestatie van de geneesheer aanvraagt. 

 



 

 

Artikel 3. 

 

De retributie wordt als volgt vastgesteld :  

 Gebruik van een wachtkelder : 75,00 € per maand voor de eerste twee maanden, en 

55,00 € per maand voor de volgende maanden. 

Elke begonnen maand is geheel verschuldigd. 

 

Alle prestaties van de geneesheer aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke 

stand, voorzien in artikel 22 § 1 van de wet van 20 september 1998 geeft aanleiding tot een 

zelfde retributie als deze voorzien, op repressief vlak, voor het onderzoek van het stoffelijk 

overschot. Deze retributie is onderworpen aan de index. 

 

Artikel 4. 

 

De retributie is betaalbaar op het ogenblik van de aanvraag voor het bezetten van de 

wachtkelder en/of van de rouwzaal tegen afgifte van een kwitantie. Zij is betaalbaar aan de 

gemeenteontvanger, zijn aangestelden of de regelmatig daartoe aangeduide beambten. 

 

De retributie voor de prestatie van de geneesheer is betaalbaar bij ontvangst van de 

betalingsaanvraag van de dienst van de Burgerlijke Stand. 

 

 

De Secretaris, d.d., De Voorzitter, 

(get) B. MOENS.  (get) M-J. GHYSSELS. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT : 

 

Vanwege het College :  Voor de Burgemeester, 

De Secretaris, d.d., De Afgevaardigde Schepen, 

 

 

 


