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Art. 2

Art. 2

In het voorgestelde artikel 24, het derde tot het
zesde lid vervangen door de volgende bepaling:

Remplacer les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article 24
proposé par la disposition suivante:

«De as van de overledene wordt met respect en eerbied behandeld en mag niet het voorwerp zijn van een
commerciële activiteit».

«Les cendres du défunt sont traitées avec respect et
dignité et ne peuvent faire l’objet d’aucune activité commerciale.».

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Misbruik is niet uitgesloten. Commercialisering staat haaks op
de eerbied voor een stoffelijk overschot. Ook dreigt er een verschil
in behandeling te komen tussen een stoffelijk overschot en as.

Risques d’abus et de commercialisation. Notion de respect de la dépouille. Discrimination entre dépouille mortelle
et cendres.

Aangezien crematie in wezen betekent dat iemand weloverwogen te kennen heeft gegeven op die manier terug te willen
keren naar de oorsprong van alles, wenst de Parti Socialiste
niet dat de crematie haar eigenheid verliest door een niet te
overzien aantal misbruiken die kunnen opduiken zo de as vrij
ter beschikking wordt gesteld.

La crémation étant à la base un acte volontaire de la personne afin de tenter de «retrouver ses origines», le Parti socialiste n’entend pas laisser dénaturer cet acte par un nombre incontrôlable d’abus qui pourraient survenir suite à la libre
mise à disposition des cendres.

André FREDERIC (PS)
Charles JANSSENS (PS)
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