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Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester 
               voorzitter gemeenteraad; 

Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK, Jo TIJTGAT, Carl 
DE DONDER, Kaat OLIVIER, schepenen; 
Robert VANHEERWEGHE, Gino BAERT, Marc BYTTEBIER, Frans 
KEMSEKE, Louis HAERINCK, Sabine DEKNUDT-MICHIELS, Bert 
SCHELFHOUT (afwezig bij punt 26), Tundie D’HONT(afwezig bij punt 
26), Filip TERRYN (afwezig vanaf punt 27 t&m punt 30), Jurgen BEKE, 
Lien DE KETELE, Angelique LEFEBVRE, Sophie MESPREUVE, Matthias 
VANNESTE en Frieda DEJAGER, raadsleden; 
Trees LONGUEVILLE, gemeentesecretaris. 

 
- - - - - 

 
35. HIZ - premiereglement begrafenis of verassing van oud-strijders en gelijkgestelden - 
goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Het premiereglement begrafenis of verassing van oud-strijders en gelijkgestelden werd 
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 20 december 2007 en eindigt op 31 december 
2013. 
 
Het premiereglement dient als tussenkomst in de begrafeniskosten van oud-strijders en 
gelijkgestelden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt tegenover de 
gemeenschap. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 oktober 2013 het 
premiereglement begrafenis of verassing van oud-strijders en gelijkgestelden overlopen en 
beslist om aan de gemeenteraad voor te stellen het premiereglement ongewijzigd te 
behouden voor de periode die ingaat vanaf 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019. 
 
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat het tot de volheid van 
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke premiereglementen vast te 
stellen. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
premiereglement goed te keuren: 
 
Art. 1. - Onderstaand premiereglement gaat in vanaf 1 januari 2014 en eindigt op 31 
december 2019. 
 

PREMIEREGLEMENT BEGRAFENIS OF VERASSING VAN OUD-STRIJDERS EN 
GELIJKGESTELDEN 

 
Art. 1. - Er wordt tussengekomen voor een bedrag van 62,00 euro in de 
begrafeniskosten of de verassingskosten van volgende categorieën inwoners: 
- erkende oudstrijders van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945; 
- erkende civielarbeiders van de oorlog 1914-1918; 
- erkende weerstanders van de oorlog 1940-1945; 
- erkende politieke gevangenen van beide wereldoorlogen; 



- erkende werkweigeraars in de oorlog 1940-1945; 
- leden van het gemeentelijk brandweerkorps die gestorven zijn in bevolen dienst. 
 
Art. 2. - Deze financiële tussenkomst wordt enkel aan de overlevende levenspartner van 
de overledene uitbetaald, voor zover deze sedert minstens drie jaar de gemeente 
bewoont. 
 
Art. 3. - Jaarlijks zullen in het gemeentebudget de nodige kredieten worden voorzien 
voor de uitbetaling van deze gemeentelijke tussenkomst. 

 
Art. 2. - Huidig premiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet. 
 
 
 
 
De secretaris       De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
Trees Longueville     Claude Croes 
 
    Voor eensluidend verklaard afschrift 
    Opgemaakt te Deerlijk op 10-12-2018 
 
 
De secretaris      De burgemeester 
       De voorzitter gemeenteraad 
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