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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2010 betreffende de goedkeuring 
van het politiereglement op de begraafplaatsen. 
 

 
POLITIEREGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN 

 
 
HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 
Elk overlijden en elke ontdekking van een overledene in Maarkedal moet binnen de drie kalenderdagen na de dag 
van overlijden, na de dag van ontdekking of na datum van vrijgave van het lijk door de gerechtelijke diensten, 
aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Indien de dienst burgerzaken gesloten is op de derde 
kalenderdag, dan wordt deze termijn verlengd tot de middag van de eerstvolgende werkdag. 
De aangevers zullen bij de aangifte de nodige schikkingen treffen voor de begrafenis, tenzij ze daartoe niet gerechtigd 
zijn. Wanneer er geen schikkingen getroffen worden voor de begrafenis zal het gemeentebestuur van ambtswege – 
op kosten van de nalatenschap – de nodige schikkingen treffen. 
 
Artikel 2 
Er mag niet overgegaan worden tot vormneming, balseming of kisting vooraleer de behandelende geneesheer of de 
aangestelde geneesheer vaststelde dat het een natuurlijk overlijden is, ofwel, wanneer het overlijden te wijten is aan 
een gewelddadige of verdachte oorzaak, na vrijgave van het lijk door de procureur des konings. 
Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden. 
Behoudens in uitzonderlijke gevallen, op advies van de behandelende geneesheer, zal de begrafenis ten vroegste 
plaatshebben 24 uur na de aanvraag. 
 
 
HOOFDSTUK 2 – LIJKBEZORGING 
 
Artikel 3 
Het lijkenvervoer wordt waargenomen door private ondernemingen onder toezicht van het gemeentebestuur. Het 
vervoer dient steeds in de kortst mogelijke afstand te gebeuren. 
 
Artikel 4 
Wanneer een overledene in een andere gemeente begraven wordt, wordt de toelating tot begraven pas afgeleverd 
na voorlegging van een document afgeleverd door de burgemeester of zijn gemachtigde van de plaats van 
bestemming waaruit blijkt dat het stoffelijk overschot daar mag begraven worden. 
 
Artikel 5 
Bij het bezorgen van de stoffelijke overschotten op de gemeentelijke begraafplaatsen moeten de gemeentelijke 
diensten ten minste 2 werkdagen vooraf gewaarschuwd worden door middel van een daartoe bestemd formulier 
dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in het columbarium of een uitstrooiing. Die verplichting 
rust bij de nabestaanden of hun gemachtigde. 
 
Uitsluitend de door het gemeentebestuur aangestelde verantwoordelijke van de begraafplaatsen is ertoe bevoegd: 

 een volgnummer van begraving op een loden plaatje aan te brengen op de kist of de urn 

 de as uit te strooien op het daartoe bestemde perceel door middel van een strooitoestel 

 de kist of de urn in de kuil of het columbarium te plaatsen 

 een graf te delven voor begravingen of bijzettingen in volle grond en de kuil te dempen 

 de nis in een columbarium te openen, te plaatsen en af te sluiten. 
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Als voor een bijzetting graven, bestaande kelders en columbaria moeten geopend worden, gebeurt dit op verzoek van 
de concessiehouders of hun rechthebbenden die op hun kosten indien nodig het grafteken, monument, grafzerk enz. 
laten openen. Na de bijzetting worden de verwijderde bouwwerken zo vlug mogelijk herplaatst, zoniet zal dit 
ambtshalve gebeuren op kosten en op risico van de concessiehouder of zijn rechthebbende. 
 
 
HOOFDSTUK 3 - GRAFTEKENS, ONDERHOUDS- EN BEPLANTINGSWERKEN 
 
Artikel 6 
Er mogen enkel werken verricht worden en bouwmaterialen op de begraafplaats gebracht worden van maandag tot 
vrijdag tussen 9 uur en 17 uur. 
Indien er op hetzelfde perk een begrafenis plaats vindt, worden de werken stilgelegd. 
Alle werken die, als voorbereiding, elders mogelijk zijn, mogen niet op de begraafplaats geschieden. De materialen 
moeten zoveel als mogelijk geprefabriceerd ter plaatse worden gebracht om de werken op de begraafplaats tot het 
volstrekte minimum te beperken. 
De werken moeten binnen de kortst mogelijke termijn worden voltooid. 
 
Artikel 7 
Op zondagen en wettelijke feestdagen mogen geen werken uitgevoerd worden en geen bouwmaterialen op de 
begraafplaats worden gebracht. 
 
Het is eveneens niet toegelaten bouw- of herstellingswerken uit te voeren, bouwmaterialen op de begraafplaats te 
brengen gedurende de periode van 25 oktober tot en met 8 november. 
Gedurende die periode is het wel toegelaten om bestaande grafkelders te openen voor onmiddellijk gebruik wegens 
een sterfgeval in die periode. 
 
Artikel 8 
Onmiddellijk na de voltooiing der werken wordt alle materiaal, afval, enz. weggehaald. De plaats waar de werken 
werden uitgevoerd, wordt in behoorlijke staat hersteld. 
Achterlaten van materiaal, afval, enz. wordt als sluikstorten beschouwd.  
Alle achtergelaten materialen zullen ambtshalve verwijderd worden op kosten en op risico van de overtreder, 
onverminderd de gerechtelijke straffen. 
 
Artikel 9 
De graftekens moeten voldoen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement betreffende de begraafplaatsen.  
Gedenktekens die niet overeenstemmen met de bepalingen van de gemeentelijke reglementering dienen opnieuw 
verwijderd te worden door diegenen in wiens opdracht ze geplaatst werden. De concessiehouder of een nabestaande, 
zullen hiervoor schriftelijk in gebreke worden gesteld. Gedurende een periode van 6 maanden zal een bericht worden 
uitgehangen aan het grafteken, aan het perk en aan de ingang van de begraafplaats. 
 
Bij gebrek aan herstel binnen een periode van 6 maanden na de ingebrekestelling en na de aanplakking van het bericht 
zal de verwijdering door het gemeentebestuur gebeuren. De kosten worden ten laste gelegd van de opdrachtgever(s). 
 
Artikel 10 
De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat ze de veiligheid en doorgang niet belemmeren 
en dat ze geen schade aanbrengen aan de aangrenzende graftekens en graven. 
Het onderhoud van de graftekens, monumenten, gedenktekens, grafzerken, enz. rust op de belanghebbenden.  
 
Schuingezakte, gevallen, beschadigde of vernielde zerken of aanduidingstekens op niet geconcedeerde graven dienen 
ten spoedigste herplaatst, hersteld, weggenomen of vervangen te worden. Bij niet herstelling binnen de gevraagde 
termijn, worden de graftekens verwijderd door het gemeentebestuur op kosten van de nabestaanden. 
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De bloemen en planten die op de graven zijn aangebracht moeten steeds in goede staat onderhouden worden. Als ze 
afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de opruiming en het verwijderen van de 
potten geschieden door de zorgen van het gemeentebestuur. 
 
Het gemeentebestuur is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het 
gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging die op de begraafplaatsen ten 
nadele van de nabestaanden zouden gepleegd worden aan de graven, de erop aangebrachte gedenktekens, 
beplantingen…(niet limitatief). 
 
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen geplaatst worden. Banken zijn – behoudens deze die door 
het gemeentebestuur geplaatst worden - niet toegestaan. 
 
 
HOOFDSTUK 4 – ORDEMAATREGELEN 
 
Artikel 11 
De begraafplaatsen mogen enkel betreden worden door voetgangers. Op de begraafplaatsen worden geen 
motorvoertuigen toegelaten. 
Voertuigen van gemeentelijke diensten, aannemers die in opdracht van de gemeente werken uitvoeren, lijkwagens 
of daarmee gelijkgestelde wagens mogen ter gelegenheid van een begrafenis of  n.a.v. 
(onderhouds)werkzaamheden de begraafplaats oprijden. 
 
Artikel 12 
Op geen enkele gemeentelijke begraafplaats worden opgravingen toegestaan op verzoek van familie of enig 
belanghebbende particulier. 
 
Artikel 13 
Op de begraafplaatsen is het verboden gelijk welke daad te stellen, een houding aan te nemen of een manifestatie op 
touw te zetten die de welvoeglijkheid, de orde en de eerbied voor de doden stoort of kan storen. Op de 
begraafplaatsen is het aanbrengen van elke aanplakking, reclame, opschriften en voorwerpen die niet voorzien zijn in 
de wet op de begraafplaatsen en lijkbezorging verboden. 
 
Artikel 14 
Het is verboden op de begraafplaatsen te leuren, gelijk welke voorwerpen uit te stallen of te verkopen of zijn diensten 
aan te bieden. 
 
Het is verboden papier, verpakkingsmiddelen en soortgelijk of ander afval op de begraafplaatsen achter te laten, 
behoudens in de ter beschikking staande containers. 
 
Artikel 15 
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in andere straffen 
voorzien, worden de overige inbreuken op onderhavig reglement gestraft met een gemeentelijke administratieve 
geldboete, met een maximum van 250,00 EUR. 
 
HOOFDSTUK 5 – SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 16 
Dit politiereglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen wordt op heden van kracht en vervangt alle vorige 
huishoudelijke reglementen en beslissingen in dit verband. 
 
Artikel 17 
Dit politiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. 


