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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

 
Provincie 
ANTWERPEN 
 ----- 
Arrondissement 
TURNHOUT 
 ----- 
GEMEENTE 
2235  H U L S H O U T 
 ----- 

ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012  
 
Aanwezig:  
Geert Daems: burgemeester-voorzitter; 
Anja Leflot, Jef Wauters: schepenen;  
Jules Scheerens, Louis Van Den Broek, Rigo Huyskens, Jos Voet, Sabine 
Indekeu, Geert Vleugels, Gunther Vleugels, Gust Van den Bruel (bijgestaan 
door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18 
Gemeentedecreet), Karina Smets, René Wouters, Marina Clé, Rist Heylen, 
Ann Peeters, Liesbeth Piot: raadsleden;  
Rob Goris: secretaris.  
Verontschuldigd: 
Maurice Ooms, Hilde Van Looy: schepenen;  
Jef Van Bael: OCMW voorzitter / schepen 
Mark Verhaegen, Stijn Cools: raadsleden;  
 

 
BESLISSING: Tariefreglement inzake concessies op het urnenveld voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019. 
 
De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, inzonderheid op artikel 3, 4, tweede lid, 
5, §1, 11, tweede en derde lid, 13, derde lid, 17, §2, 23, 24, §1, zesde lid en 26, §2; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 1973 betreffende de lijkverbranding, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 
25 juli 1990, 31 augustus 1999, 5 september 2001, 26 november 2001 en 30 december 2001, met uitzondering van artikel 8, 
zevende lid, en 11; 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de wet van 20 juli 1971 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging; 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 2001 tot uitvoering van artikel 24, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 op 
de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 1973 betreffende de 
lijkverbranding;  
Overwegende dat, gelet op de wet van 20 september 1998, de gemeente dient te beschikken over een urnenveld, een 
strooiweide en een columbarium; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Na beraadslaging; 
BESLUIT:  met 13 ja-stemmen 

tegen 3 neen-stemmen (Louis Van Den Broek, Gust Van den Bruel , René Wouters)  
bij 1 onthouding (Ann Peeters)  

Artikel 1  
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt een tariefreglement gestemd inzake concessies op het urnenveld. 
Artikel 2 
Het tarief van de concessies voor begravingen op het urnenveld voor een periode van 25 jaar wordt vastgesteld op:  - 
€ 256/kuil voor aanslagjaar 2013 
 - € 263/kuil voor aanslagjaar 2014 
 - € 269/kuil voor aanslagjaar 2015 
 - € 276/kuil voor aanslagjaar 2016 
 - € 283/kuil voor aanslagjaar 2017 
 - € 290/kuil voor aanslagjaar 2018 
 - € 297/kuil voor aanslagjaar 2019 
Artikel 3 
Hogervermeld tarief wordt voor niet-inwoners, uitgezonderd overeenkomstig de omschrijving in het algemeen 
politiereglement betreffende personen die in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van Heist-op-den-Berg ingeschreven 
zijn en tot de kerkelijke omschrijving van de parochie St. Mattheus Hulshout behoren, vermenigvuldigd met een factor 2 
behalve voor de niet-inwoners die minstens hun halve leven in Hulshout ingeschreven geweest zijn. 
Artikel 4 
De prijs wordt bij de gemeenteontvanger of diens gemachtigde geconsigneerd op het ogenblik waarop de concessieaanvraag 
wordt ingediend.  De prijs wordt eigendom van de gemeente op het ogenblik van de betekening van de beslissing waarbij de 
concessie wordt toegestaan. 
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Artikel 5 
Deze beslissing zal, via de lijst van behandelde punten, aan de hogere Overheid ter kennis worden gebracht. 

 
 

Namens de gemeenteraad, 
Bij verordening; 
de secretaris, de burgemeester-voorzitter, 
(get.) (get.) 
Rob Goris Geert Daems 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 
Bij verordening; 
de secretaris, de voorzitter gemeenteraad, 
 

 
 
 
 
Goris Rob Daems Geert 

 
 
 


