UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 23 december 2013.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D.
Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, L. Willemsen, D. Cleiren,
S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: J. Oerlemans en J. Vercraeye, raadsleden.
Onderwerp: Punt 6.B.1: Concessiereglement op de kerkhoven: vaststelling verschuldigde
bedragen voor het verlenen van concessies op de gemeentelijke kerkhoven.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en lijkbezorging en
latere wijzigingen;
Gelet op het politiereglement op de kerkhoven, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 23
juni 2005;
Overwegende dat de inwoners tijdens hun leven op een indirecte wijze reeds hebben
bijgedragen tot de ontwikkeling van de gemeentelijke basisinfrastructuur door het betalen van
de aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing; dat het
aantal plaatsen op de gemeentelijke begraafplaatsen beperkt is en het bestuur deze plaatsen
wenst voor te behouden voor eigen inwoners; dat het dus gerechtvaardigd is om een
gedifferentieerd tarief te vragen voor inwoners en niet-inwoners van de gemeente;
Gezien het huidige belastingsreglement betreffende het concessiereglement op kerkhoven
vervalt op 31 december 2013;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
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BESLUIT: met 13 jastemmen van Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René Francken,
Dirk Van Peel, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers en Lukas Jacobs, 9
neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck,
Liliane Willemsen, Veerle De Block, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx en Bianca Veraart en
1 onthouding van Hans De Schepper.
Artikel 1.Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 worden, onverminderd het
artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, de
verschuldigde bedragen voor het verlenen van een concessie, ongeacht of het om een
oorspronkelijke concessie dan wel om een hernieuwing gaat, voor de inwoners van
Kalmthout vastgesteld als volgt:
a)
voor een perceel grond voor een graf van 1 m breed en 2,5 m lang voor de begraving
van lijken voor de duur van 25 jaar: 300 euro per persoon ;
b)
voor een perceel grond voor de begraving van asurnen voor de duur van 25 jaar: 300
euro per asurne;
c)
voor een nis in het columbarium voor bijzetting van asurnen voor de duur van 25 jaar:
- 300 euro voor de bijzetting van één asurne ;
- 600 euro voor de bijzetting van twee asurnen.
d)
voor naambordjes ten behoeve van de overleden personen waarvan na crematie de
as verstrooid werd op de gemeentelijke begraafplaatsen: 50 euro voor de duur van 15
jaar, verlengbaar met 15 jaar.
Art. 2.In geval van hernieuwing van de concessie voor het verstrijken ervan, wordt het
verschuldigde bedrag proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum van de
vorige concessie overschrijdt en dit volgens de volgende formule:
aantal jaren van de nieuwe concessie
termijn die de lopende concessietermijn
overschrijdt
------------------------------------------------------- x verschuldigde bedrag dat bij de totale
totaal aantal jaren van de nieuwe
termijn van de concessie hoort
concessietermijn
Art. 3.Voor de niet-inwoners van Kalmthout worden deze verschuldigde bedragen vermenigvuldigd
met twee.
Art. 4.Als inwoners van Kalmthout worden beschouwd die personen die op het ogenblik van hun
overlijden ingeschreven stonden in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de
gemeente en met Kalmthout als hoofdverblijfplaats of personen die behoren tot een parochie
van Kalmthout.
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Art. 5.Kunnen eveneens genieten van de verschuldigde bedragen voor inwoners van Kalmthout, die
personen die binnen de 5 jaar na het verlaten van de gemeente overlijden en er voordien
minstens 10 jaar waren ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de
gemeente en met Kalmthout als hoofdverblijfplaats.
Art. 6.Een bedrag gelijk aan die van de verschuldigde concessie wordt in consignatie gegeven bij
het gemeentebestuur bij het indienen van de aanvraag tot concessie of vernieuwing.
Art. 7.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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