UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 30 december 2013

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter
Vos Eric - burgemeester
Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter
Meeus Paul, Gevers Dimitri, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Decoster Renaat, De
Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera, Starckx Wannes,
Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van
Otten Jan, Van Heupen Nic - raadsleden
Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Gladiné Pierre, Moelans Paul, Guedon John, Versmissen Tom - raadsleden

Goedkeuring te hechten aan het belastingreglement op op begravingen, op ontgravingen, op
asbezorgingen en op bijzetten of verwijderen van urnen.
Samenvatting
De gemeenteraad van de Stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op op begravingen, op
ontgravingen, op asbezorgingen en op bijzetten of verwijderen van urnen.
Motivering
Voorgeschiedenis
Het huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaatsen, goedgekeurd in de gemeenteraad op 16 december
2009.
Juridische grond
de bepalingen van het Gemeentedecreet
het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere wijzigingen
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere aanvullingen en wijzigingen
Argumentatie
De financiële toestand van de Stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Besluit
De gemeenteraad besluit het onderstaande belastingreglement op “begravingen, ontgravingen, asbezorgingen en
bijzetten of verwijderen van urnen” goed te keuren.
Belastingreglement op begravingen, ontgravingen, asbezorgingen en bijzetten of verwijderen van urnen.
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een gemeentebelasting
geheven op:
a) - het begraven van een overleden persoon of van de as;
- het verstrooien of het bijzetten van de as in het columbarium;
op de stedelijke begraafplaatsen, van overledenen die op het ogenblik van hun overlijden niet ingeschreven zijn in
het bevolkingsregister van de stad, ongeacht of ze al dan niet een grafconcessie verkrijgen of reeds verkregen
hebben.
Deze belasting is ook verschuldigd bij begraving of asbezorging van een levenloos geboren kind van wie de
ouder(s) niet ingeschreven is (zijn) in het bevolkingsregister van de stad.

b) - het verwijderen van een urne uit het columbarium of het urnenveld;
- een ontgraving;
op de stedelijke begraafplaatsen.
Artikel 2: belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon die om de begraving, ontgraving, verstrooien, bijzetten urne of
verwijdering urne vraagt.
Artikel 3: tarief
De tarieven worden als volgt vastgesteld:
− voor het begraven van een overleden persoon of van de as:
− voor het verstrooien of het bijzetten van de as in het columbarium:
− voor een verwijdering van een urne uit het columbarium of het urnenveld:
− voor een opgraving:

375 euro
375 euro
125 euro
625 euro

Artikel 4: vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor begraving of asbezorging van :
- voor het vaderland gevallen militairen en burgers;
- personen die om reden van hun verzorging werden uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Turnhout,
maar die gedurende tenminste 10 jaar in Turnhout waren ingeschreven.
De belasting is niet verschuldigd voor een opgraving en de verwijdering van een urne :
- van de voor het vaderland gevallen militairen en burgers;
- op bevel van de gerechtelijke overheden;
- naar aanleiding van de bestemmingsverandering van de begraafplaats.
Artikel 5: wijze van inning
De belasting is contant eisbaar op het ogenblik dat door de aanvrager om de dienstverlening wordt verzocht.
Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting in bewaring worden gegeven aan de financieel beheerder of
aan zijn afgevaardigde. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting ingekohierd.
De gemeenteraad stemde met 24 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer
Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin
Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De
Wilde, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de
heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van
Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 4 onthoudingen nl. van mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van Damme, de heer Eddy Grooten
en de heer Danny-Spock Vermeijen – raadsleden.
Er waren 3 neen stemmen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster en de heer Reccino Van Lommel
– raadsleden.
Opvolging
Origineel
Kopie
Communicatie
Huisstijl
Beroep

Financiële gevolgen

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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