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Aanpassing retributiereglement op grondvergunningen op
de stedelijke begraafplaatsen, een frontplaat
columbariumnis en een gedenkplaat op de strooimuur. Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; de heer Astrid
Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc Boogers; de heer Pierre
Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; de heer Erwin
Brentjens; de heer Toon Otten; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; de
heer Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de heer Reccino Van Lommel; mevrouw Katleen De
Coninck; de heer Paul Moelans; mevrouw Pascale Mathé; de heer Marc Van Damme; mevrouw Vera
de Jong; de heer Wannes Starckx; de heer Willy Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de heer Peter
Roes; de heer Tom Versmissen; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van
Otten; de heer Filip Buijs

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
de heer Stef Breugelmans; de heer John Guedon; de heer Danny Vermeijen

Beschrijving
Aanleiding en context
In de gemeenteraad van 29 juni 2015 werd het aangepaste huishoudelijk reglement op de stedelijke
begraafplaatsen goedgekeurd. Hierdoor kunnen kinderen begraven worden op de kinderbegraafplaats
tot de leeftijd van 12 jaar in plaats van tot 7 jaar. In het aangepaste huishoudelijk reglement staat dat
kinderen tot 12 jaar begraven worden op de kinderbegraafplaats gedurende minimum 30 jaar. Voor
kinderen die in het bevolkingsregister van Turnhout staan ingeschreven, dient er hiervoor geen
concessie te worden aangegaan. Na de periode van 30 jaar blijven ze begraven tot de
heringebruikname van deze zone zich opdringt. Indien de aanvrager ervoor kiest om een kind op een
andere plaats dan de kinderbegraafplaats te begraven, dient er een concessie te worden aangegaan.
Als gevolg van deze aanpassing kan het tarief van 200 euro voor een grondconcessie in volle grond
voor 30 jaar voor één kindergraf (= tot en met 7 jaar) worden geschrapt.
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Juridische grond
De bepalingen van het Gemeentedecreet.
Het in het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement op de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen
terzake.
Het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16 januari 2004 en latere wijzigingen.
Argumentatie
Er wordt een retributie gevraagd voor de inrichting, het onderhoud en de administratieve opvolging
van de stedelijke begraafplaats.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geen of beperkte budgettaire impact.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf heden en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie
geheven op grondvergunningen op de stedelijke begraafplaatsen, op het leveren van een frontplaat
columbariumnis en op het 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 van een frontplaat van een columbariumnis wordt vastgesteld op
125 euro per frontplaat.
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3.3: De retributie op het plaatsen van een gedenkplaat op de strooimuur wordt vastgesteld op
60 euro per gedenkplaatje.
Artikel 4
vrijstellingen
Zijn vrijgesteld van de retributie :

 het plaatsen van gedenkplaatjes van de voor het vaderland gevallen militairen en burgers en
van onvermogenden;



de frontplaten van een columbariumnis met de urnen van de voor het vaderland gevallen
militairen en burgers en van onvermogenden.

Artikel 5
wijze van inning
Deze 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 beheerder of zijn afgevaardigde tegen aflevering van een ontvangstbewijs.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

de gemeentesecretaris

de burgemeester
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