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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Gespreide betaling graf- en 
columbariumconcessies 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Sofie Heyrman; 

Bondige toelichting 
De tarieven voor het afsluiten van een betalende concessie van 20 jaar op de stedelijke 
begraafplaatsen variëren tussen de 40 en 4.000 euro, afhankelijk van de grootte van de 
concessie en het aantal graven/urnen. Voor het vernieuwen van een concessie variëren de 
tarieven tussen 60 en 4.000 euro, opnieuw afhankelijk van het type concessie. 
Dit zijn geen kleine bedragen, die in combinatie met de hoge kostprijs van een begrafenis en 
het regelen van een nalatenschap voor de nabestaanden een zware of in-sommige gevallen 
zelfs onbetaalbare last kunnen vormen. 
Is het op dit moment mogelijk voor nabestaanden om de kostprijs voor het afsluiten of 
vernieuwen van een concessie te spreiden over meerdere betalingen? 

• Indien ja, hoeveel personen hebben in de afgelopen 3 jaren gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid (graag het aantal gevallen per jaar)? 

• Indien niet, wil de schepen deze mogelijkheid onderzoeken en hierov~r de nodige 
afspraken makenmet de dienst financiën van de stad? 

2022 SV 00002 1/1 Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas 



'' i';i; i

Sint-Niklaas

KareI Noppe
Carla Rogiers

leven

03 778 10 00
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uw kenmerk ons kenmerk
LEV/-/4/

bijlagen

Gespreide betaling graf- en columbariumconcessies

Beste raadslid Noppe,

Wij hebben uW vraag met betrekking tot de mogeLijkheid voor een gespreide betal.ing voor een
concessie goed ontvangen.

Hiermee informeren wij u dat het tarief voor een concessie of de hernieuwing hiervan berekend
wordt aan 40EUR per persoon per iaar.

Op4e begraafplaatsen van Sint-Nikl.aas kunnen nabestaanden, in functie van een laatste wiI en
de beschikbare familia[e budgetten, een toepassel.ijke concessie kiezen. De beschikbare
concessies variëren tussen.een kosteLoze voor een periode van L0 jaar en een concessie voor 20
jaar voor 4.000EUR.

Het tota[e tarief dat een nabestaande bgtaalt bij het aangaan van een betalende concessie
wordt bepaal.d. door het aantaI toekomstig te begraven personen. EnkeI concessietype A (tarief
4.000EUR) is verbonden aan een specifieke Locatie op parkbegraafplaats Heimol.en en wordt
bijgevol.g eerder uitzonderlijk aangegaan.

ledere inwoner van Sint-Niklaas heeft recht op 10 jaar kosteloze grafrust (zie decreet), Deze

kosteloze grafrust kan na afloop omgezet worden in een betalende concessie. Om te voorkomen
dat het gel"ijkheidsbeginsel geschaad wordt, kan dit enkel mits verrekening van de voorbije
periode.

Wij hebben tot op heden nog geen verzoek tot afbeta[ing van een concessie naar aanleiding van
een begraving ontvangen, enket naar aanLeiding van een hernieuwing van een concessie.

Grote Markt 1 * 9100 Sint-Niklaas
ïet.03 778 30 00 - info@sint-niklaas.be
wwwsint-niktaas.be



:r; ii:i {-i

Sint-Niklaas

Hieronder vindt u het overzicht van afbetalingsptannen naar aanteiding van een hernieuwing

van een concessie:

2012 2020 2019 2018 2017

1x4000€

1x800€ 1x800€ 1x800€

1x600€ 1x600€

3x400€ 1x400€ 1x400€ 1x400€

2x200€

Het opste[len van een afbetatingsplan (bedrag - termijn) verloopt steeds in overleg met de

dienst thesaurie en de persoon die zich engageert om de concessie te hernieuwen.

Wij hopen u hiermee voldoende ge'informeerd te hebben. A[s u nog vragen heeft dan kan u

steeds contact opnernen met de dienst begraafpLaatsen.

Hoogachtend

Namens het col.l.ege van burgemeester en schepenen

ln opdracht:

n Verhutst an Lieven Dehandschutter
burgemeesteralgemeen directeur

Sofie


