
  

Vergoedingsreglement op de wachtkelder, het lijkenhuis, de autopsiezaal 
en verschillende vergoedingen betreffende de kerkhoven  
 
Datum van de beraadslaging van de Gemeenteraad: 21 december 2017   
 
 
A) Huur van vakken in de wachtkelder 
Artikel 1: Het huurrecht van een vak in de wachtkelder bedraagt € 130 voor het eerste kwartaal. Deze 
vergoeding wordt verdubbeld voor het tweede kwartaal, verdriedubbeld voor het derde, enz. Elk 
begonnen kwartaal is volledig verschuldigd. 
 
B) Lijkenhuis en autopsiezaal 
Artikel 2: Het verblijf van lichamen in het lijkenhuis, op verzoek van families, geeft aanleiding tot de 
betaling van een vergoeding van € 50 per dag.  Elke begonnen dag is volledig verschuldigd. 
Artikel 3: Het gebruik van de autopsiezaal geeft aanleiding tot de betaling van een vergoeding van € 
170 per autopsie, indien deze gebeurt ter ondersteuning van een burgerlijke rechtsvordering. 
 
C) Opening van een grafkelder 
Artikel 4: Een vergoeding van € 400 is verschuldigd voor de opening van een grafkelder wanneer 
deze werken door de gemeentewerklieden uitgevoerd worden, op verzoek van de familie. 
 
D) Terugvordering van de leveringskosten van kisten voor onvermogenden 
Artikel 5: Indien de gedane kosten terugvorderbaar zijn, is de vergoeding voor de levering van een 
lijkkist voor onvermogenden gelijk aan de prijs van de laatste aanbesteding, vermeerderd met 15% 
voor administratiekosten en naar boven op de euro afgerond. 
 
E) Herdenkingsplaatjes op de "Herinneringsmuur" (Nieuwe paragraaf) 
Artikel 6: Er wordt een vergoeding voorzien van € 50 (tarief 1) en € 100 (tarief 2) voor een duur van 
50 jaar voor de plaatsing van een gegraveerd herdenkingsplaatje op de "Herinneringsmuur" van de 
begraafplaats Verrewinkel. 
Artikel 7: Tarief 1 is van toepassing voor overledenen die in Ukkel hun hoofdverblijfplaats hadden of 
ooit gehad hebben en tarief 2 is van toepassing op overledenen die nooit hun hoofdverblijfplaats in 
Ukkel hebben gehad. 
 
F) Invorderingen 
Artikel 8: De vergoedingen die overeenkomstig het onderhavige reglement geëist worden, zullen 
tegen de afgifte van een kwitantie betaald worden.  Bij gebrek aan betaling zal de invordering van de 
vergoedingen vervolgd worden voor de bevoegde burgerlijke rechtbanken. 
 
G) Slotbepalingen 
Artikel 9: Elke vroegere reglementering betreffende hetzelfde onderwerp wordt ingetrokken. 
Artikel 10: Het onderhavige reglement zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 
2022. 
 


