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Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op grondvergunningen op de
stedelijke begraafplaatsen, een frontplaat columbariumnis en een gedenkplaat op de strooimuur goed te
keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De tarieven zijn niet gewijzigd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op grondvergunningen op de
stedelijke begraafplaatsen, een frontplaat columbariumnis en een gedenkplaat op de strooimuur goed te
keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
 De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald
artikels 40, 41 en 177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
 Het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16 januari 2004 en latere wijzigingen.
 Het huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaatsen, goedgekeurd in de gemeenteraad
van 29 juni 2015 en latere aanpassingen.

1/3

Argumentatie
De inrichting, het onderhoud en de administratieve opvolging van de stedelijke begraafplaatsen, het
leveren en plaatsen van een frontplaat en het leveren en plaatsen van een gedenkplaat op de strooimuur
brengen kosten en prestaties met zich mee. Het is billijk om hiervoor een retributie te vragen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7020000/WELZ/0990.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie geheven op grondvergunningen op de stedelijke begraafplaatsen, op het leveren en plaatsen
van een frontplaat columbariumnis en op het leveren en plaatsen van een gedenkplaat op de strooimuur.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de persoon die om een grondvergunning, een frontplaat of een
gedenkplaat vraagt.
Artikel 3
tarief
3.1: Inzake de concessies op de begraafplaatsen aan de Kwakkelstraat en de Steenweg op Merksplas ten
behoeve van de gemeente gelden volgende tarieven:
 Grondconcessie in volle grond voor 30 jaar: 630 euro voor een enkele concessie en 1.260 euro
voor een dubbele concessie.
 Concessie voor het bijzetten van maximaal twee asurnen in één columbariumnis voor 30 jaar:
630 euro.
 Grondconcessie voor het begraven van maximaal twee asurnen in het urnenveld voor 30 jaar:
630 euro.
Een concessie kan, mits tijdige aanvraag, verlengd worden met opeenvolgende periodes van 10 jaar.
Deze verlenging neemt een aanvang bij het verstrijken van de lopende concessie of bij elke nieuwe
bijzetting in de concessie. Het verschuldigde bedrag wordt berekend op basis van het aantal jaren dat de
nieuwe vervaldag deze van de vorige concessie overschrijdt. De retributie wordt berekend volgens
onderstaande formule:
(jaartal einde nieuwe concessie – jaartal einde huidige concessie) x (geldend tarief concessie 30 jaar /
30).
3.2: De retributie op het leveren en plaatsen van een frontplaat van een columbariumnis wordt
vastgesteld op 125 euro per frontplaat.
3.3: De retributie op het leveren en plaatsen van een gedenkplaat op de strooimuur wordt vastgesteld op
60 euro per gedenkplaat.
Artikel 4
vrijstellingen
Zijn vrijgesteld van de retributie :
 het plaatsen van gedenkplaten van de voor het vaderland gevallen militairen en burgers;
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 het plaatsen van gedenkplaten van onvermogenden;
 de frontplaten van een columbariumnis met de urnen van de voor het vaderland gevallen
militairen en burgers;
 de frontplaten van een columbariumnis met de urnen van onvermogenden.
Artikel 5
wijze van inning
De retributie is contant eisbaar op het ogenblik dat door de aanvrager om de dienstverlening wordt
verzocht.
Een bedrag gelijk aan de retributie, vastgesteld in onderhavig reglement, wordt vooraf in bewaring
gegeven bij de financieel directeur of zijn afgevaardigde tegen aflevering van een ontvangstbewijs.
Artikel 6
dwangbevel
Conform het artikel 177, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. De hieraan verbonden kosten zijn
volledig ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Bij betwisting van een niet-fiscale schuldvordering kan het stadsbestuur zich tot de burgerrechtelijke
rechtbank wenden om de openstaande schuld in te vorderen.
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