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    Goedkeuren reglement op de begraafplaatsen 
  

De raad, 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135 82; 
Gelet op de artikelen 15bis 82, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging; 
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij 
het decreet van 10 november 2005 en bij het decreet van 18 april 2008, de decreten van 
09 december 2011 en het decreet van 22 februari 2013; 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en 
beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 02 december 2005; 
Gelet op hoofdstuk 5 van het politiereglement van de stad Hoogstraten van 25 april 1983 en de 
navolgende wijzigingen; 
Overwegende dat het vermelde algemeen politiereglement van de stad Hoogstraten, inzonderheid 
het hoofdstuk 5 betreffende de begraafplaatsen, dient vervangen te worden m.b.t. de bepalingen 
van het decreet van 16 januari 2004 en de navolgende wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
Overwegende de politieverordening van de stad Hoogstraten inzake overlast, privatief gebruik en 
veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid; 
Na bespreking in de raad van heden: 
Raadslid Marc Van Aperen bevraagt de contactering van familieleden die niet logisch is. 

Burgemeester Tinne Rombouts zegt in de lopende dossiers de nabestaanden op te zoeken wat 
niet makkelijk is. Info vergaderingen worden uitgebreid aangekondigd om maximaal mensen te 
vinden. 

Beslist Bij eenparigheid: 
Artikel 1: 

Goedkeuring te verlenen aan het ontwerpreglement op de begraafplaatsen. 
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/g/ Eduard Palmans /g/ Johan Vermeeren 
gemeentesecretaris voorzitter gemeente 

Voor eensluidend uittreksel, C TD 
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  Ontwerpreglement op de begraafplaatsen te Hoogstraten 
  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 82; 

Gelet op de artikelen 15bis, 82, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging; 

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd 
bij het decreet van 10 november 2005 en bij het decreet van 18 april 2008, de decreten van 9 
december 2011 en het decreet van 22 februari 2013; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en 
beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005; 

Gelet op hoofdstuk 5 van het politiereglement van de stad Hoogstraten van 25 april 1983 en de 
navolgende wijzigingen; 

Overwegende dat het vermelde algemeen politiereglement van de stad Hoogstraten, 
inzonderheid het hoofdstuk 5 betreffende de begraafplaatsen, dient vervangen te worden m.b.t. 
de bepalingen van het decreet van 16 januari 2004 en de navolgende wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten; 

Overwegende de politieverordening van de stad Hoogstraten inzake overlast, privatief gebruik 
en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en 
veiligheid; 

BESLUIT: 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1 : 
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de lijkbezorging van personen die: 
- overleden zijn in de gemeente of er dood zijn aangetroffen en van wie de inschrijving in het 
bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister niet kan vastgesteld worden; 
- ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente en 
overleden zijn in de gemeente of er dood werden aangetroffen; 
- ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente en 
overleden zijn buiten haar grondgebied; 
- begunstigde zijn van een concessie (grondvergunning); 
- andere dan de hiervoor vermelde personen wanneer de aanvraag daartoe wordt gedaan en 
mits toelating tot begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen werd gegeven door de 

burgemeester. 

 



Artikel 2 
De lijkbezorgingen worden volgens plan uitgevoerd in regelmatige volgorde. Elke kist of urne 
wordt voor de teraardebestelling of bijzetting voorzien van een volgnummer ingeschreven in een 
register met aanduiding van de identiteit van de overledene. 
De graven of columbariumnissen op niet-geconcedeerde grond zijn bestemd voor de begraving 
van één stoffelijk overschot. 

Artikel 3 
Bij het bezorgen van de stoffelijke overschotten op de gemeentelijke begraafplaats moeten de 
gemeentelijke diensten vooraf gewaarschuwd zijn of het gaat om een begraving, een bijzetting 
in het columbarium of een uitstrooiing. Die verplichting rust bij de nabestaanden of de 
gemachtigde. 

Artikel 4 
Bij het verwijderen van graven worden de eventueel opgegraven stoffelijke resten samen 
opnieuw begraven. De stoffelijke resten die uit de nissen verwijderd worden, kunnen uitgestrooid 
worden op de daartoe bestemde plaats van de begraafplaats. 

Artikel 5 
Bij elke aanvraag tot individuele opgraving moet een belasting betaald worden door de 
aanvrager volgens het geldende belastingreglement, uitgezonderd wanneer de opgraving wordt 
uitgevoerd bij gerechtelijk bevelschrift. 

Artikel 6 : 
Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet de burgemeester van die 
andere gemeente toestemming geven voor de herbegraving in zijn gemeente vooraleer het 
stoffelijk overschot wordt opgegraven. 

Artikel 7 
Bloemen en planten op de graven moeten in goede staat onderhouden worden. Als ze 
afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden door de nabestaanden of verwanten. Bij gebreke 
hiervan zullen de opruiming en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van 
het gemeentebestuur. De bloempotten mogen niet ingegraven worden. 

Artikel 8 
Het is niet toegestaan grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, 
afmetingen, hun opschriften of de aard van de materialen de zindelijkheid, gezondheid, 
veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren. 
De graftekens en andere gedenktekens mogen de maximale afmetingen niet overschrijden. De 
mogelijkheden m.b.t. de materialen, de afmetingen en de hoogte van de rug van het 
grafmonument dienen vooraf besproken met en goedgekeurd te worden door de gemeentelijke 
diensten. 
De grafmonumenten voor niet-geconcedeerde graven op de begraafplaats te Wortel dienen 
uitgevoerd te worden in arduin, eenvormig met de omliggende graven. 

Artikel 9 
Materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften. Geen enkel materiaal mag 
binnen de omheining van de begraafplaatsen worden achtergelaten. De gedenktekens moeten 
zodanig afgewerkt zijn dat ze onmiddellijk kunnen geplaatst worden.



Artikel 10 
De gedenktekens moeten degelijk opgericht en onderhouden worden. Ze mogen de veiligheid 
en de doorgang niet belemmeren. De aangrenzende graftekens en graven mogen niet geschaad 
worden. 

_ Artikel 11 
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Banken zijn niet 
toegestaan. 
Rond de graven mogen geen kiezels of sierbestrating worden geplaatst. 

Artikel 12 
De beplanting en de graspaden, voorzien en onderhouden door de gemeentelijke diensten, voor 
en tussen de graven dienen gerespecteerd te worden en mogen niet worden beschadigd. 

Artikel 13 
Bloemen, planten en versieringsvoorwerpen dienen op het grafmonument geplaatst te worden. 
Enkel bij een urneveld is het toegestaan om deze voor het grafmonument te plaatsen. 

Artikel 14 
De scheefstaande, omgevallen of verwaarloosde graftekens moeten door toedoen van de 
nabestaanden opnieuw recht gezet, verwijderd of hersteld worden. 

Artikel 15 
Het stoffelijk overschot van de overledene blijft gedurende 25 jaar begraven op niet- 
geconcedeerde gronden, urnenveld of in een columbariumnis. Kinderen onder de 7 jaar worden 
begraven op de daarvoor bestemde plaats gedurende minimum 90 jaar. Kinderen van 7 tot 18 
jaar blijven ook gedurende 50 jaar begraven. 
Nadien blijven allen begraven tot de heringebruikname van deze zone zich opdringt. 

Artikel 16 
Niet-geconcedeerde gronden of columbariumnissen kunnen herbruikt worden voor nieuwe 
begraving of bijzetting. Minstens een jaar voor het verstrijken van de termijn van begraving of 
bijzetting of voor de geplande ruiming van de graven of nissen, wordt aan de ingang van de 
begraafplaats en bij elk graf of nis een bericht aangeplakt. Hierdoor worden de 
belanghebbenden ingelicht over de termijn waarbinnen zij de graftekens moeten wegnemen. Bij 
het verstrijken van die termijn worden de materialen eigendom van het stadsbestuur. 

Artikel 17 
De aanleg van nieuwe grafkelders en graven boven de grond worden niet toegestaan. 

Artikel 18 | 
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk: 
- van zonsopgang tot zonsondergang 
Behoudens afwijkingen die door de burgemeester vastgesteld zijn. 

Artikel 19 
Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of beschadigingen 
welke op de begraafplaatsen ten nadele van de nabestaanden zouden gepleegd worden aan de 
graven, erop aangebrachte gedenktekens, beplantingen, ...



Artikel 20 
Na de ruiming van graven worden de namen van de overleden personen waarvan het graf 
geruimd is, vermeld op een gedenksteen, welke geplaatst wordt op de begraafplaats. 
Bij oudstrijders wordt het gedenkplaatje overgenomen. 

Hoofdstuk 2. Concessies 

Artikel 21 
De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn en de bijzetting van een 
asurn in een columbarium kunnen het voorwerp uitmaken van een concessie. 

Artikel 22 
Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een 
verkoop in. De concessie verleent slechts het recht van genot en gebruik met een bijzondere en 
nominatieve bestemming voor een bepaalde duur. De concessies zijn niet overdraagbaar en 
worden enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn. 

Artikel 23 
Een concessie wordt enkel verleend voor een perceel grond, het urnenveld of voor een nis in het 
columbarium en dit voor max. 2 personen. Om uitzonderlijke omstandigheden kan de concessie 
verleend worden voor max. 3 personen, mits motivering door de aanvrager. 
De aanvraag voor een concessie kan slechts ingediend worden naar aanleiding van een eerste 
lijkbezorging. 

Artikel 24 
De concessie wordt verleend voor 50 jaar. 

Concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen. 

De concessies worden verleend onder de in het desbetreffende reglement en het 
retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals die gesteld zijn op het ogenblik van de 
concessieaanvraag. 

Artikel 25 
De concessie neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen. 

Artikel 26 | 
De concessie kan niet hernieuwd worden. Naar aanleiding van een nieuwe bijbegraving in de 
concessie wordt de concessie voor een nieuwe periode van 50 jaar hernieuwd. De hernieuwde 
concessie neemt een aanvang op de datum van de bijbegraving. 

Artikel 27 
Op schriftelijk verzoek van de concessiehouder, zijn erfgenamen of iedere belanghebbende kan 
het college van burgemeester en schepenen een concessie voortijdig beëindigen. De stad 
betaalt geen gedeeltelijke concessievergoeding terug.



Artikel 28 
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis wegens 
openbaar belang of dienstnoodzakelijkheid hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen 
van een perceel van dezelfde oppervlakte of van een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op 
een andere begraafplaats in de gemeente. 

De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel 
van een vervangende grafkelder zijn ten laste van de gemeente. 

Artikel 29 
In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de begraafplaats) 
kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. 

Hij heeft het recht op het kosteloos verkrijgen van een grafruimte of van een nis van dezelfde 
oppervlakte op de nieuwe begraafplaats. 

De kosten voor de overbrenging van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van het 
gemeentebestuur. 

De kosten voor de overbrenging van de grafmonumenten, evenals de kosten van een 
vervangende grafkelder zijn ten laste van de aanvrager. 

Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen 

a) Percelen voor begravingen 

Artikel 30 
De percelen om één persoon in niet-geconcedeerde grond te begraven hebben een eenvormige 
oppervlakte van: 
- 50 x 100 cm voor een niet gecremeerd lichaam van een kind beneden de 7 jaar; 
- 80 x 180 cm voor een niet gecremeerd lichaam van een persoon boven de 7 jaar; Voor de 
begraafplaats van Wortel is dit 70 x 170 cm. 

De geconcedeerde percelen om het niet gecremeerde lichaam van één persoon in volle grond te 
begraven hebben een oppervlakte van 80 x 180 cm. 

De geconcedeerde percelen om de niet gecremeerde lichamen van twee personen in volle 
grond te begraven hebben een oppervlakte van 180 x 180 cm.



b) Percelen bestemd voor de begraving van urnen 

Artikel 31 
De percelen om de urne van 1 persoon in niet-geconcedeerde grond te begraven hebben een 
eenvormige oppervlakte van 50 x 50 cm 

De geconcedeerde percelen om de urne van max. 2 gecremeerde personen in volle grond te 
begraven hebben een oppervlakte van 50 x 50 cm. 

c) Columbarium 

Artikel 32 
Een columbarium is een bovengrondse bewaarplaats voor de urnen in de vorm van een 
nissenconstructie. 
Elke nis is bestemd voor het bewaren van één urne tenzij er een concessie bestaat. Na het 
inbrengen van de urne zal de nis onmiddellijk door de verantwoordelijke van de begraafplaats 
gesloten worden met een voorlopige plaat in hout. 
De nabestaande wordt, tegen de vergoeding bepaald in het gemeentelijk retributiereglement, in 
het bezit gesteld van één gedenkplaat in natuursteen waarop, op zijn (haar) kosten, de naam, 
geboorte- en overlijdensdatum en een foto van de overledene kan aangebracht worden. Op 
deze plaat mag één siervaasje aangebracht worden: maximum hoogte 12 cm. Het vaasje mag 
niet hinderlijk zijn voor andere gedenkplaten. De plaat moet binnen de maand na de bijzetting 
van de urne(n) op de nis geplaatst worden in vervanging van de voorlopig geplaatste afdekplaat. 
Indien deze beschadigd is moeten de nabestaanden op hun kosten voor een identieke plaat 
(uitzicht + afmetingen) zorgen. 
De plaat mag enkel bevestigd worden na voorafgaandelijke toestemming van de 
verantwoordelijke van de begraafplaats. 

Artikel 33 
De urne mag door de familie in een sierurne geplaatst worden die in een columbariumnis moet 
kunnen gezet worden. De bijzetting van een sierurne in een open columbariumnis is niet 
toegelaten. 

Artikel 34 
Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en onder dezelfde algemene 
voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen. 

Artikel 35 
De niet-geconcedeerde nissen in het columbarium zijn bestemd voor 1 gecremeerd lichaam. 

De geconcedeerde nissen in het columbarium zijn bestemd voor max. 2 gecremeerde lichamen.



d) Asuitstrooiing 

Artikel 36 
De nabestaande wordt in het bezit gesteld van één gedenkplaat waarop, op zijn (haar) kosten, 
de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene kan aangebracht worden. 
Deze gedenkplaat wordt op de hiervoor voorziene muur bij de strooiweide aangebracht. 

Het aanbrengen van siervaasjes of andere voorwerpen is niet toegelaten. Bloemen kunnen op 
de strooiweide neergelegd worden. 

Artikel 37 
Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden 
verschuldigde eerbied verstoord wordt. 
Het is in het bijzonder verboden: 
- aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen die bepaald zijn in het 
decreet van 16 januari 2004 of in dit reglement; 
- goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden. 

Artikel 38 
Het is verboden: 
- de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of op 
welke wijze dan ook te beschadigen; 
- de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen; — 
- op de gedenktekens, de muren en afsluitingen van de begraafplaatsen te klauteren; 
- binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval neer te 
leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen; 
- om zich op de begraafplaats of de aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet 
overeenstemt met de ernst en de stilte van de plaats en met de eerbied verschuldigd aan de 
doden; 
- met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waarvan 
toestemming wordt verleend door de burgemeester; 
- vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten of 
andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende 
bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden; 
- opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden 
verschuldigde eerbied verstoren. 

Artikel 39 
Enkel lijkwagens, dienstvoertuigen of speciaal uitgeruste voertuigen worden binnen de 
begraafplaatsen toegelaten en dit allen ter gelegenheid van een lijkdienst of voor 
beheerswerken. Andere vervoermiddelen zijn verboden zonder vergunning afgeleverd door de 
burgemeester of zijn aangestelden.



e) Concessies 

Artikel 40 
De grondconcessies voor een periode van 25 jaar, toegekend vóór 1 januari 2014, worden 
zonder tussenkomst, automatisch, omgezet naar een grondconcessie van 50 jaar. De 
oorspronkelijke aanvangsdatum van de concessie blijft behouden. De omgezette concessie is 
niet hernieuwbaar. 

Hoofdstuk 4. Sanctionering 

Artikel 41 
Overtredingen op dit reglement zijn strafbaar gesteld met een gemeentelijke administratieve 
sanctie overeenkomstig de politieverordening van de stad Hoogstraten inzake overlast, privatief 
gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en 
veiligheid, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen 

Artikel 42 
Alle gevallen, niet bepaald in het huidig reglement, worden geregeld door het College van 
Burgemeester en Schepenen. : 

Artikel 43 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014. 

Artikel 44 
De politieverordening op de begraafplaatsen van 25 april 1983, met latere wijzigingen, wordt 
opgeheven vanaf 1 januari 2014. 

Artikel 45 
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
gemeentedecreet.


