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Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Charles PICQUÉ, Burgemeester-Voorzitter ;
Cathy MARCUS, Patrick DEBOUVERIE, Carlo LUYCKX, Saïd AHRUIL, Willem STEVENS, Thierry
VAN CAMPENHOUT, Alain HUTCHINSON, Yasmina NEKHOUL, Schepenen ;
Catherine FRANCOIS, Vincent HENDERICK, Maria NOVALET, Alain MARON, Jean SPINETTE,
Hassan ASSILA, Rodolphe d'UDEKEM d'ACOZ, Victoria VIDEGAIN SANTIAGO, Victoria DE
VIGNERAL, Myriem AMRANI, Pedro CALDEIRINHA RUPIO, Khalid MANSOURI, Catherine
MORENVILLE, Barbara DE RADIGUÉS DE CHENNEVIÈRE, Klaas LAGROU, Christophe SOIL,
Bernard GUEU TOUNA, Michel LIBOUTON, Hassan OUIRINI, Vagelinna MAGLIS,
Gemeenteraadsleden ;
Laurent PAMPFER, Gemeentesecretaris.

 
Yvan BAUWENS, Eva LAUWERS, Elsa BAILLY, Mohssin EL GHABRI, Anne MORIN, Aziz
ALBISHARI, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 17.12.15

#Onderwerp : Taksreglement op de herdenkingsplaten. Hernieuwing.#

Openbare zitting

Burgerlijke stand

DE GEMEENTERAAD,
 

Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
 
Gelet op de artikelen 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeenten een evenwichtig budget oplegt;
 
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen en zijn verdere wijzigingen;
 
Gezien het algemene reglement betreffende het vaststellen en innen van gemeentebelastingen aangenomen
door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 1997 en zijn daaropvolgende wijzigingen;
 
Gelet op de ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998, houdende
regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Gelet op het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998, betreffende de
overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het
administratief Toezicht en zijn verdere wijzigingen;
 
Gelet op de omzendbrief van 24 augustus 1998 betreffende de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende
regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 
Herzien zijn beraadslaging van 23 december 2010, betreffende het reglement op de herdenkingsplaten, voor
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een termijn vervallend op 31 december 2015;
 

 
BESLUIT:

 
1. het reglement op de herdenkingsplaten te hernieuwen, alsook de tekst ervan als volgt vast te stellen:
 
Artikel 1: Er wordt ten bate van de gemeente Sint-Gillis, vanaf 1 januari 2016 en voor een termijn van vijf
jaar, vervallend op 31 december 2020, een taks van 70,00 € geïnd voor het plaatsen of de hernieuwing van
een herdenkingsplaat op de grafzuilen geplaatst bij één van de verstrooiingsweiden.
 
De herdenkingsplaten zullen verwijderd worden en terug ter beschikking van de families gesteld worden 5
jaar na het datum van graveren, tenzij het plaatsen voor een nieuwe periode van 5 jaar hernieuwd wordt,
tegen betaling van de hierboven vermelde taks.
 
Artikel 2: De taks is verschuldigd door de persoon die het plaatsen of de hernieuwing van de
herdenkingsplaat aanvraagt.
 
Artikel 3: De door dit reglement vastgestelde taks is contant betaalbaar op het ogenblik van de aanvraag tot
het plaatsen of tot hernieuwing, bij de Gemeenteontvanger tegen kwijtbrief.
 
Artikel 4: De inning en de betwisting hieromtrent worden volgens de ordonnantie van 3 april 2014
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen en zijn latere
wijzigingen geregeld. De vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen volgen,
bovendien, de bepalingen terzake opgenomen in het algemeen reglement betreffende het vaststellen en innen
van gemeentebelastingen aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 1997 en zijn latere
wijzigingen
 
2. Onderhavige beraadslaging aan de toezichthoudende overheid over te maken.
 

 
 
 

29 stemmers : 29 positieve stemmen.

Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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