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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 grafconcessies voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019. 
 
De gemeenteraad, 
Gelet op de artikelen 15 bis, §2, tweede lid,  23 bis en 32  van de wet van 20 juli 1971 en errata op de begraafplaatsen en 
lijkbezorging; 
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 (BS 10 februari 2004) houdende de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het KB van 14 oktober 1991, betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de 
reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 14 mei 2004 tot organisatie inrichting en beheer van begraafplaatsen en 
crematoria;  (BS 28 juni 2004);  
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 grafconcessies. 
Artikel 2 
Het tarief van de grafconcessies voor inwoners van Hulshout wordt als volgt vastgesteld, ongeacht of het om een 
oorspronkelijke concessie gaat dan wel om een hernieuwing: 
a) perceel grond: 
-concessies voor een periode van 25 jaar worden toegestaan aan de prijs van: 
 - € 769 voor aanslagjaar 2013 
 - € 788 voor aanslagjaar 2014 
 - € 808 voor aanslagjaar 2015 
 - € 828 voor aanslagjaar 2016 
 - € 849 voor aanslagjaar 2017 
 - € 870 voor aanslagjaar 2018 
 - € 892 voor aanslagjaar 2019 
b) nis in columbarium 
-concessie voor een periode van 25 jaar wordt toegestaan aan de prijs van:  
 - € 769 per nis voor aanslagjaar 2013 
 - € 788 per nis voor aanslagjaar 2014 
 - € 808 per nis voor aanslagjaar 2015 
 - € 828 per nis voor aanslagjaar 2016 
 - € 849 per nis voor aanslagjaar 2017 
 - € 870 per nis voor aanslagjaar 2018 
 - € 892 per nis voor aanslagjaar 2019 
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Artikel 3 
Hogervermelde tarieven worden 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 
Het verschuldigd bedrag wordt betaald in handen van de ontvanger.  Het kwijtschrift dat onmiddellijk wordt afgeleverd, 
dient op elk verzoek van de gemeentebeambten vertoond te worden. 
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 

 
 
 


