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Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen 

1. Begraafplaatsen. 
 

Artikel 1 
Dit reglement betreft alle aangelegenheden die betrekking hebben op de gemeentelijke begraafplaats conform het 
decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 en latere wijzigingen.  
 

Artikel 2 
De begravingen hebben plaats op de gemeentelijke begraafplaats waarvan de ingangen gelegen zijn langs de 
Schoolstraat, de Bollewerpstraat en de Hinnebilkstraat te Ingelmunster. Het is ook de plaats waar asurnen kunnen 
begraven of bijgezet worden in het columbarium en het urnenveld. De as kan er verstrooid worden op de 
strooiweide. 
Afwijkingen hierop kunnen worden toegestaan volgens de geldende decretale reglementeringen. 
Op de gemeentelijke begraafplaats is eveneens een pluralistisch gebouw aanwezig, de Gravenkapel, waarvan het 
gebruik in dit reglement is vastgelegd. 
 

Artikel 3 
Mogen op de begraafplaats ter aarde besteld, bijgezet of verstrooid worden: 
- de personen die overleden zijn in de gemeente Ingelmunster of er dood zijn aangetroffen; 
- de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn maar die ingeschreven zijn in de 

bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregisters van de gemeente; 
- hiermee worden gelijkgesteld de personen die de gemeente effectief bewonen maar van de inschrijving zijn 

vrijgesteld krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten; 
- de personen die begunstigd zijn met een recht op begraving op de gemeentelijke begraafplaats; 
- de personen die voordien hun gewone verblijfplaats in de gemeente hadden en die op het moment van overlijden 

niet langer dan 15 jaar geleden de gemeente verlaten hebben of die op het moment van overlijden opgenomen 
waren in een instelling buiten de gemeente of inwoonden bij een bloedverwant buiten de gemeente; 

- ongehuwde personen van wie de bloedverwanten in 1e of 2e graad wel ingeschreven zijn in de gemeente. 
 

Artikel 4 
Een perceel van de gemeentelijke begraafplaats wordt als sterretjesweide voorbehouden voor de begraving van 
foetussen die geboren worden voor het verstrijken van de zesde maand van de zwangerschap. 
Een perceel van de gemeentelijke begraafplaats wordt als kinderbegraafplaats voorbehouden voor de begraving 
van kinderen van 0 tot en met 7 jaar. 
 

Artikel 5 
Personen die het statuut van oudstrijd(st)er hebben worden kosteloos begraven voor een termijn van 50 jaar, 
geldend voor zowel de betrokkenen als hun echtgeno(o)te. Deze termijn wordt gerekend vanaf het overlijden van 
de langstlevende. De begraving bij het vooroverlijden van de echtgeno(o)t(e) van een oudstrijd(st)er volgt 
hetzelfde regime van begraving als deze van de oudstrijd(st)er zelf. 
 

Artikel 6 
De overledenen worden begraven door de gemeentelijk aangestelde, de een na de andere, in doorlopende 
volgorde, in de door de burgemeester aangeduide perken.  
Op de begraafplaats is ook een gemeentelijke wachtkelder voorzien voor het bergen van lijken, die nog geen 
definitieve bestemming hebben of waarvoor nog geen toestemming tot begraven werd verleend. 
Volgende vormen van begraven zijn mogelijk: 

 Begraving in niet-geconcedeerde grond, bijzetting in columbarium of in een urnenkelder zonder concessie: 
dit is kosteloos maar desgevallend zal de prijs van de nis of urnenzerk aangerekend worden.   
Verlenging van deze vormen van begraving wordt geregeld in artikel 20 van dit reglement. 

 Asuitstrooiing 
 Concessie voor grafkelder voor max. 2 personen + 2 urnen (enkel voor ongehuwde kinderen) 
 Concessie voor urnenkelder voor max. 2 personen + 1 urne (enkel voor ongehuwd kind) 
 Concessie voor columbarium voor max. 2 personen 

Voor betalende vormen van begraving wordt eveneens verwezen naar het gemeentelijk retributiereglement 
terzake. 
 



  
 

Artikel 7 
Onder voorbehoud van wat voorzien is bij artikel 6 van deze verordening heeft elke teraardebestelling plaats in een 
afzonderlijk graf.  
De afstand tussen de gewone begraafplaatsen wordt vastgesteld als volgt: 
a: tussen de begraafplaatsen: 30 à 40 cm; 
b: aan hoofd en voeteinde: 30 à 50 cm. 
De grafkuilen zullen 80 cm breed en 1,50 m diep zijn. 
 

2. Ordemaatregelen. 
 

Artikel 8 
De gemeentelijke begraafplaats is toegankelijk voor het publiek van 8u30 tot 18u. 

De begrafenissen kunnen plaats vinden: 

 01/02 tot 31/03: van 8u tot 17u 
 01/04 tot 31/08: van 8u tot 18u 
 01/09 tot 15/11: van 8u tot 17u 
 16/11 tot 31/01: van 8u30 tot 16u30 
 op zaterdag van 9u tot 13u 

Artikel 9 
De toegang tot de gemeentelijke begraafplaats is verboden aan: 
1. personen die kennelijk in staat van dronkenschap of drugsintoxicatie verkeren; 
2. personen die zonder vergunning of concessie van de gemeente goederen of diensten te koop aanbieden; 
3. personen die een vuurwapen dragen, uitgezonderd de leden van de openbare veiligheid op dienst; 
4. personen die zich zodanig gedragen dat men anderen stoort of beledigt, of op een wijze die onverenigbaar is 
met de rust en de waardigheid van de plaats en met de eerbied die aan de doden is verschuldigd; 
5. alle dieren, uitgezonderd geleidehonden. 

Artikel 10 
Op de gemeentelijke begraafplaats is het verboden: 
- de muren en omheiningen der begraafplaatsen, net als de omheiningen der graven, de grafstenen en de 

gedenktekens te beklimmen; 
- de bomen, de gewassen of de bloemperken te beschadigen; 
- de graftekens of  -monumenten te beschadigen of te bekladden, er iets op te schrijven of te schrappen; 
- de gedenktekens, omheiningen of andere voorwerpen, die de graven versieren, te beschadigen; 
- de graven, gras- en bloemperken te betreden; 
- schade te berokkenen aan de aangelegde wegenis; 
- afval, papier en andere voorwerpen weg te werpen binnen de omheining van de begraafplaats, tenzij in de 

daartoe bestemde bakken; afval dat niet afkomstig is van de gemeentelijke begraafplaats daar weg te werpen of 
in de voor afval afkomstig van de begraafplaats bestemde bakken te plaatsen; 

- handelingen te begaan in strijd met de welvoeglijkheid; 
- zonder toelating binnen te dringen in de Gravenkapel en het gebouw, voorbehouden aan het personeel; 
- te spelen en te fietsen; 
- te zingen en muziek te spelen, die niet overeenstemt met de dodenverering; 
- reclame te maken onder gelijk welke vorm of voor om het even welk doel, zowel binnen de begraafplaats als op 

de poorten of de muren. Nochtans mag zo dicht mogelijk bij de grond een plaatje aangebracht worden op het 
grafteken, met vermelding van gegevens in verband met de maker van het grafteken; 

- op gelijk welke wijze de doorgang van een lijkstoet te belemmeren. Alleen als gevolg van de uitdrukkelijke 
aanvraag van een bevoegd familielid is het toegelaten binnen de omheining van de begraafplaats begrafenissen 
of lijkstoeten te fotograferen of te filmen; 
- zonder toelating van de gemeentelijk aangestelde om het even welk voorwerp, dat zich op de begraafplaats 
bevindt, weg te nemen of te verplaatsen; 
- alcoholische dranken op de begraafplaats te brengen; 
- zich buiten de toegangsuren op de begraafplaatsen te bevinden. 
Al deze bepalingen zijn ook van toepassing op de personen die werken uitvoeren op de begraafplaatsen, het 
personeel van de begrafenisdienst en het personeel tewerkgesteld op de begraafplaatsen. 



  
 

Artikel 11 
Geen enkel voertuig mag de begraafplaats binnenrijden, tenzij de burgemeester daartoe toelating heeft verleend. 
Dit verbod is niet van toepassing op lijkwagens of voertuigen voor de begrafenisdienst en gemotoriseerde 
rolwagens. 
De voertuigen van de steenhouwers en de betonwerkers mogen zich op de begraafplaats bevinden voor zover dit 
noodzakelijk is voor het werk. 

Artikel 12 
De bedienaars van de erkende onderscheiden erediensten of filosofische overtuigingen mogen vrij de 
plechtigheden celebreren eigen aan hun godsdienst of overtuiging. De gemeentelijk aangestelde mag de 
plechtigheden evenwel onderbreken of doen inkorten indien deze een volgende teraardebestelling zouden 
belemmeren. 

Artikel 13 
De voorwerpen die op de begraafplaats gevonden worden dienen onmiddellijk aan de gemeentelijk aangestelde 
toevertrouwd te worden. Deze zal ze onmiddellijk op het politiekantoor in bewaring geven. De gemeente is niet 
aansprakelijk voor diefstallen die ten nadele van de families zouden gepleegd worden.  

Artikel 14 
De burgemeester is gemachtigd voor de begraafplaats een reglement van inwendige orde uit te vaardigen. De 
burgemeester kan tijdelijk de toegang tot de begraafplaats verbieden aan personen die een bepaling van deze 
verordening of van het reglement van inwendige orde zouden overtreden. 

Hoofdstuk 2. Vaststelling van overlijden - Lijkenvervoer. 

Artikel 15 
De aangevers regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begraving, asuitstrooiing of 
bijzetting in een columbarium of urnenveld. Bij ontbreken van deze regeling wordt door het gemeentebestuur 
beslist over dag en uur van de begrafenis. De begrafenis zal plaatsvinden meer dan 24 uur na het overlijden. 
 

Artikel 16 
Niet-gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen of op passende wijze worden 
vervoerd. 
In afwijking hiervan is het toegelaten eenzelfde wagen te gebruiken voor: 
1. het vervoer van een moeder en haar doodgeboren kind of voor het vervoer van een doodgeboren meerling; 
2. het vervoer van twee of meer bloed- of aanverwanten tot de 2e graad en voor personen die op het ogenblik van 
het overlijden een feitelijk gezin vormden en die ten gevolge van hetzelfde feit overleden zijn. Dit evenwel onder 
voorwaarde dat de kisten op behoorlijke wijze in de wagen kunnen geplaatst worden. 
 

Artikel 17 
Foetussen, die begraven worden op de sterretjesweide, dienen eveneens op een passende wijze vervoerd te 
worden.   
 

Artikel 18 
De lijkstoet naar de begraafplaats dient te gebeuren langs de kortst mogelijke weg. 
 

Hoofdstuk 3. Individuele niet-geconcedeerde graven en nissen 

 
Artikel 19 

In niet-geconcedeerde grond moet ieder stoffelijk overschot horizontaal worden begraven in een afzonderlijke 
grafkuil waarin sedert minstens tien jaar niet meer begraven werd. Het is evenwel toegelaten de moeder en het 
doodgeboren kind of een doodgeboren meerling in één en dezelfde kist en in één en hetzelfde graf te begraven.  
 



  
 

Artikel 20 
Een stoffelijk overschot of een asurne die in niet-geconcedeerde grond werd begraven kan alleen overgebracht 
worden naar een nieuwe concessie. Verlenging op dezelfde niet-geconcedeerde plek is niet mogelijk, zodat deze 
plek na tien jaar geruimd zal worden. De kosten voor herbegraving vallen ten laste van de bloed- of aanverwant en 
onder de tarieven in het gemeentelijk retributiereglement. 
 

Hoofdstuk 4. De vergunningen. 

 
Artikel 21 

De gemeenteraad draagt de bevoegdheid om vergunningen op de gemeentelijke begraafplaats toe te staan over 
aan het college van burgemeester en schepenen. Deze delegatie geldt eveneens voor het hernieuwen van een 
concessie en voor de terugneming van verwaarloosde concessies. 
 

Artikel 22 
Er zijn 4 soorten vergunningen: 
1. de vergunningen in volle grond voor 20 jaar; 
2. de vergunningen in een grafkelder, nis in het columbarium of urnenkelder voor 30 jaar; 
3. de eeuwigdurende vergunning omgezet naar 50 jaar; 
4. de gratis vergunning voor kinderen jonger dan 7 jaar geldig voor 20 jaar; na afloop van deze termijn kan een 
betalende verlenging aangevraagd worden die eveneens geldt voor 20 jaar. 
In het verleden toegestane eeuwige vergunningen hebben bepaalde rechten verworven. Deze worden binnen de 
perken van de wet gerespecteerd; er worden evenwel geen nieuwe eeuwige vergunningen meer toegestaan. 
 

Artikel 23 
De vergunningstermijn vangt aan op de datum waarop het schepencollege de aanvraag tot vergunning heeft 
toegestaan. De vergunningen worden slechts toegestaan voor onmiddellijk gebruik.  
 
 

Artikel 24 
Op aanvraag van enige belanghebbende kunnen opeenvolgende hernieuwingen worden toegestaan voor de 
lopende concessietermijn is verstreken. De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien de 
belanghebbende onvoldoende financiële waarborgen voor het onderhoud van de concessie kan voorleggen. 
Geen enkele hernieuwing mag voor een langere termijn dan de oorspronkelijke concessie worden toegestaan. 
De vergunningen worden hernieuwd tegen de prijs en de voorwaarden die bepaald worden in het gemeentelijk 
retributiereglement ter zake dat geldig is op het ogenblik van de aanvraag.  
Op die manier kan de duur van de hernieuwing de volgende zijn: 
1. 10 of 20 jaar wanneer de oorspronkelijke vergunning werd verleend voor twintig jaar. 
2. 10, 20 of 30 jaar wanneer de oorspronkelijke vergunning werd verleend voor dertig jaar. 
3. 10, 20, 30 of 50 jaar wanneer de oorspronkelijke vergunning eeuwigdurend was of werd verleend voor vijftig 
jaar. 
 

Artikel 25 
De aanvragen tot het bekomen van een graf- of nisvergunning moeten op een daartoe bestemd formulier  gericht 
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag omschrijft welke vergunning gevraagd 
wordt alsook de termijn ervan. Bovendien vermeldt de concessieaanvrager op het formulier de persoon of 
personen voor wie de vergunning als rustplaats zal dienen. 
 

Artikel 26 
De betaling van de vergoeding gebeurt bij de financieel beheerder, op de wijze door haar of hem bepaald. 
 

Artikel 27 
De aanvraag tot vergunningen behelst vanwege de aanvrager: 
1. binnen de zes maand te rekenen vanaf de dag van de aanvraag van de vergunning, op de vergunde grond een 
gedenkteken op te richten overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en het grafteken gedurende de ganse 
duur van de vergunning in goede staat te onderhouden. 



  
 

Indien het gedenkteken niet binnen de voorgeschreven termijn of niet volgens de  reglementaire bepalingen 
opgericht zou zijn zal elke verdere teraardebestelling in de vergunning kunnen verboden worden. 
 

Artikel 28 
Eénzelfde concessie kan dienen voor de concessieaanvrager, zijn echtgeno(o)t(e), zijn bloed- of aanverwanten, 
evenals voor diegenen, aangewezen door de concessiehouder, en die daartoe hun wil tot samen begraving bij de 
gemeentelijke overheid te kennen hebben gegeven 
Personen die op het ogenblik van het overlijden een feitelijk gezin vormden kunnen in éénzelfde concessie 
begraven worden. 

 
Artikel 29 

De vergunningen zijn onafstaanbaar en onvervreemdbaar. 
 

Artikel 30 
Het vrijwillig kiezen voor een andere concessie of het verzaken aan een verkregen concessie kan niet leiden tot het 
terugbetalen van de oorspronkelijke concessie.  De kosten voor het overbrengen van de overledene naar de 
nieuwe concessie vallen ten laste van de concessiehouder. 
 

Artikel 31 
De vergunde grond mag teruggenomen worden indien het openbaar belang of de noodwendigheid van de dienst 
dit vereisen. In dit geval wordt aan de concessiehouder een nieuwe plaats aangewezen. Het opgraven en het 
overbrengen van de lijken, het plaatsen van het gedenkteken en eventueel het bouwen van een grafkelder vallen 
ten laste van de gemeente. 
Ingeval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats kan de vergunninghouder geen aanspraak maken 
op enige vergoeding. Hij heeft slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte 
op de nieuwe begraafplaats. 
 

Artikel 32 
Wanneer het vergunningscontract of  de periode van niet-geconcedeerde grond om gelijk welke reden ten einde 
loopt worden de graftekens door de belanghebbenden verwijderd binnen de door het College van Burgemeester en 
Schepenen vastgestelde termijn. Zo niet worden ze van ambtswege verwijderd. Hierdoor worden de te verwijderen 
graftekens en ondergrondse constructies eigendom van de gemeente. 
De gemeente staat in voor de ruiming van de grafzerk. 
 

Artikel 33 
Bij elke grondvergunning worden de volgende voorwaarden gesteld: 
a) bij de oprichting van een grafteken is het uitdrukkelijk verboden enig lijk te verplaatsen; 
b) de vergunde grond mag geen andere bestemming hebben dan deze voorzien in de verordening op de 
begraafplaatsen; 
c) de aarde en de bouwstoffen, alsook de beenderen die uitgegraven worden op vergunde grond moeten 
onmiddellijk en op kosten van de concessiehouders vervoerd en gestort worden op de daartoe aangewezen plaats. 
De concessiehouder is ook verplicht, binnen de twee dagen na de voltooiing, de toegang tot de nieuw opgerichte 
graftekens te doen reinigen en de grond aan te stampen. 
Alle andere schending of schade veroorzaakt door werken, uitgevoerd op bevel van de concessiehouder, zullen ook 
te zijnen laste hersteld worden. Indien hieraan niet voldaan wordt, zal de burgemeester van ambtswege dit zelf 
doen uitvoeren ten laste van de concessiehouder; 
d) de concessiehouder moet zich voegen naar de bepalingen van de verordening op de begraafplaatsen. 
 
  



  
 

Hoofdstuk 5. Graftekens - Bouwwerken - Beplantingen 

 

1. Schikkingen eigen aan gewone graven. 
 

Artikel 34 
Om het esthetisch uitzicht en de ordening van de begraafplaats in zijn geheel te behouden mogen: 
1. de afmetingen van de grafzerken op de begraafplaatsen in niet-geconcedeerde grond niet langer zijn dan 1,80 
m., niet breder dan 80 cm. en maximum 80 cm. hoog zijn; 
2. de afmetingen van de grafzerken te plaatsen op grafkelders niet langer zijn dan 2,25 m., 1 m. breed en 
maximum 1 m. hoog; 
3. de afmetingen van de zerken te plaatsen op begraafplaatsen voor kinderen jonger dan 7 jaar niet langer zijn 
dan 1 m.,  niet breder dan 60 cm. en maximum 60 cm. hoog; 
4. De zerken te plaatsen in de urnenweiden, op de urnenkelders en in de columbaria moeten bij de gemeente 
Ingelmunster afgenomen worden om de hier gewenste uniformiteit te bereiken. 
5. De gedenktekens te plaatsen op de sterretjesweide dienen eveneens bij de gemeente Ingelmunster afgenomen 
te worden. 
De hoogte van de op te trekken gedenktekens of graftekens wordt in die zin beperkt, dat zij het esthetisch uitzicht 
van de begraafplaats moeten blijven bewaren. 
De gedenkplaat van de columbarium nis dient in het voorgeschreven letter- en cijfertype English Vivance 111 te 
worden gegraveerd.  
De gedenkplaatjes te plaatsen op de zuil aan de strooiweide moeten in kunststof, 1 mm dikte en uitzicht 
goudkleurig met zwarte letters in het lettertype Calibri worden uitgevoerd. De afmetingen voor een gedenkplaatje 
van 1 persoon bedragen 15 cm breedte op 6,5 cm hoogte of met foto 15 cm breedte en 9 cm hoogte; voor een 
gedenkplaatje van 2 personen bedraagt de breedte 15 cm, de hoogte 13,50 cm, met foto inbegrepen; voor een 
gedenkplaatje van 3 personen bedraagt de breedte 15 cm en de hoogte 20 cm, met foto inbegrepen.  
De foto (ovaal of rechthoekig) op het plaatje van een urnenzerk en op de gedenkzuil mag maximum 5 cm breed en 
7 cm hoog zijn; op het columbarium mag de foto 7 cm breed en 9 cm hoog zijn. 
Alle plaatjes worden door de verantwoordelijke van de begraafplaats opgehangen. 
De plaatjes op de zuil aan de strooiweide mogen maximum 10 jaar blijven hangen. Ze worden door de 
gemeentediensten verwijderd en mogen nadien door de eigenaar terug opgehaald worden. 
 

Artikel 35 
Alle bouwwerken en graftekens geplaatst in strijd met de voorgaande bepalingen worden van ambtswege 
verwijderd op kosten en op risico van de eigenaar van deze werken.  
 

Artikel 36 
Kruisen en andere graftekens die rechtop staan moeten zo geplaatst worden dat ze niet overhellen in geval van 
grondverzakking. Elk grafteken dat dreigt in puin te vallen moet door de betrokken families hersteld of weggeruimd 
worden. Indien na een schriftelijke waarschuwing de belanghebbenden de werken niet hebben uitgevoerd zal er op 
bevel van de burgemeester ambtshalve overgegaan worden tot het afbreken en het wegruimen van de materialen 
op kosten van de belanghebbenden. 
 

2. Schikkingen eigen aan de grafvergunningen 
 

Artikel 37 
Het plaatsen van de zerken, gedenktekens en grafmonumenten dient zonder metselwerk uitgevoerd te worden. 
Voor de funderingen mag geen metselwerk noch broksteenbeton gebruikt worden maar enkel losse stukken. 
De gedenkplaat op een nis in het columbarium of begraafplaats in de urnenweide of urnenkelder mag niet 
vervangen worden door een andere plaat in een andere grondstof of van een grotere afmeting, dit om de 
eenvormigheid te behouden 
De werken moeten zo vlug mogelijk en zonder onderbreking voltooid worden van zodra met de werken is 
begonnen. 
Het is verplicht om de naam van de begraven persoon op de zerk te vermelden. 
 
  



  
 

Artikel 38 
De gekozen materialen mogen het algemeen uitzicht van de begraafplaats niet storen. Ze moeten kleurvast en 
weerbestendig zijn. 
De graftekens moeten zo geplaatst zijn dat ze niet overhellen in geval van grondverzakkingen. 
 

Artikel 39 
Het gemeentebestuur heeft als enige het recht grafkelders, columbaria en urnenkelders te laten bouwen door een 
door het gemeentebestuur erkende aannemer en deze aan de concessiehouders in concessie te geven. 
 

Artikel 40 
Op de  vergunningen mogen geen ijzeren kruisen of glazen kapellen opgericht worden als grafteken. 
 

Artikel 41 
Het openen van een grafkelder voor bijzetting van een lijk of asurne, het bijzetten van een lijk  of asurne in niet- 
geconcedeerde vergunde grond , het bijzetten van een urne in een columbariumnis of een urnenkelder valt ten 
laste van de concessiehouder of zijn rechthebbenden. Na de bijzetting, moeten de afgebroken bouwwerken zo vlug 
mogelijk herplaatst worden.  De kosten hiervoor vallen ten laste van de concessiehouder of zijn nabestaanden.  
 

Artikel 42 
Graftekens, monumenten, gedenkstenen, grafzerken, enz... mogen niet weggenomen, verplaatst of gewijzigd 
worden zonder voorafgaande toelating van de burgemeester of zijn gemachtigde. De wijziging mag de waarde van 
het oorspronkelijk ontwerp niet verminderen en het oorspronkelijk godsdienstig of filosofisch karakter niet 
veranderen. 
 

Artikel 43 
De vergunninghouders of hun rechthebbenden hebben drie maand de tijd vanaf het verstrijken van de termijn der 
vergunning of vanaf de datum vastgesteld voor afschaffing van de begraafplaats om de graftekens en de 
eventueel bestaande ondergrondse bouwwerken weg te nemen, mits ze daartoe toelating kregen van de 
verantwoordelijke op de gemeentelijke begraafplaats. Graftekens en ondergrondse bouwwerken die na verloop van 
de aangeduide termijn niet weggenomen werden worden eigendom van de gemeente. 
 

3. Algemene schikkingen. 
 

Artikel 44 
De gemeentelijk aangestelde stelt het tijdstip vooraf vast in overleg met de families, vergunninghouders, de 
rechthebbenden of de aannemers, waarop werken aan grafmonumenten kunnen uitgevoerd worden. 
De gemeentelijk aangestelde zal de juiste ligging van het graf of de vergunning aanduiden en de rooilijnen en 
afmetingen opgeven. 
 

Artikel 45 
Behalve met toelating van de gemeentelijk aangestelde is het verboden op weekdagen na 16u en in het weekend 
of op een wettelijke feestdag enig bouwwerk op de begraafplaatsen te verrichten of enig bouwmateriaal op het 
kerkhof te brengen. Dit verbod geldt niet wanneer het gaat over het neerleggen van eenvoudige draagbare 
herkenningstekens, kransen, bloemen, medaillons, e. a, door de familie. Gewone reiniging der graven mag steeds 
binnen de door dit reglement bepaalde openingsuren van de begraafplaats. 
 

Artikel 46 
De aannemers zijn verantwoordelijk voor de schade berokkend door het binnenbrengen van materiaal aan wegen, 
graftekens en beplantingen. 
 

Artikel 47 
Uitgezonderd voor de noodwendigheid van de dienst is het verboden binnen de omheining van de begraafplaats 
een opslagplaats op te richten voor stenen, materiaal of andere voorwerpen die dienen voor het plaatsen van 
graftekens of het bouwen van kelders. De stenen moeten gehouwen en klaar zijn om geplaatst te worden voor ze 
op het kerkhof binnengebracht worden. Het plaatsen van graftekens moet gebeuren zonder onderbreking. 
 



  
 

Artikel 48 
De grafopschriften moeten op de graftekens aangebracht worden voor deze op de begraafplaats worden 
binnengebracht. Onder toezicht van de gemeentelijk aangestelde mogen echter grafschriften geplaatst of gebeiteld 
worden op reeds bestaande graftekens. 
Oproerige graftekens of grafschriften die strijdig zijn met de zedelijkheid of de welvoeglijkheid of die de 
gedachtenis van een overledene kwetsen zullen onmiddellijk verwijderd worden. 
 

Artikel 49 
De bouw- en herstellingswerken mogen in geen geval de vrije doorgang op de wegen belemmeren. 
 

Artikel 50 
Het is verboden zonder toelating van het gemeentebestuur graftekens in de omgeving van de uit te voeren werken 
weg te nemen of te verplaatsen, voor welke reden ook. Het is evenmin toegelaten touwwerk aan de bomen vast te 
maken, er werktuigen of stellingen tegen te plaatsen, of er enigerlei schade aan te berokkenen. 
 

Artikel 51 
Onmiddellijk na de voltooiing van de werken moeten de families, de concessiehouders, hun rechthebbenden of de 
aannemers alle materiaal, afval of puin weghalen, de omgeving van de gedenktekens reinigen en de plaats waar 
de werken uitgevoerd werden in behoorlijke staat herstellen. 
Afval, puin en aarde afkomstig van graafwerken moeten onmiddellijk afgevoerd worden, ofwel naar de plaats door 
de gemeentelijk aangestelde aangeduid, ofwel buiten het kerkhof. In het laatste geval mag de aarde slechts de 
begraafplaats verlaten nadat de gemeentelijk aangestelde vastgesteld heeft dat ze geen beenderen bevat. Het is 
onder geen enkel voorwendsel toegelaten de aarde aan de ingang van de begraafplaats neer te leggen. 
Indien de betrokkenen zich niet schikken naar de bepalingen van dit artikel zal de opruiming ambtshalve gedaan 
worden ten laste en op risico van de overtreder.  
 

Artikel 52 
De families, concessiehouders of hun rechthebbenden blijven ten allen tijde verantwoordelijk tegenover derden 
voor de schade die zou berokkend worden aan de nabijgelegen grafkelders en gedenktekens of voor ongevallen 
waarvan de bezoekers of bedienden van de begraafplaats het slachtoffer zouden worden, als gevolg van de slechte 
hoedanigheid van het aangewend materiaal, de gebrekkige uitvoering van de werken of het gebrek aan 
onderhoud. 
Iedere schade dient onmiddellijk door de betrokkene op zijn kosten hersteld of vergoed te worden volgens akkoord 
met de belanghebbende familie. 
 

Artikel 53 
Indien de families, de concessiehouders of hun rechthebbenden of de aannemers zich niet zouden schikken naar 
de bepalingen van onderhavig reglement, zal de gemeentelijk aangestelde de werken doen stilleggen. Deze mogen 
slechts hernomen worden na toelating van de burgemeester. 
Om de éénvormigheid van de begraafplaats te behouden is het aangewezen om bloemen en/of planten niet 
rechtstreeks in de grond maar in bakken of potten te planten. Deze worden geplaatst ofwel voor ofwel op de zerk 
of urnenbegraafplaats ofwel in de daartoe voorziene plaats aan het columbarium. 
Er wordt alleen toegestaan standaard steenslag rond de zerk of urnebegraafplaats te gebruiken. Witte en/of bruine 
keien, boomschors en andere zijn niet toegelaten en worden verwijderd. 
Om de sereniteit van de columbaria te vrijwaren, wordt de opfleuring van de nis beperkt tot ofwel één bloemvaasje 
en/of één bloempot/bak en/of één lampje per nis.  
Bloemvaasjes en lampjes zijn evenwel niet toegelaten op de zuil aan de strooiweide en het monument voor de 
oudstrijders. 
De aanplantingen moeten aangelegd worden binnen de perken toegewezen aan elk graf op een manier die 
verhindert dat ze zich uitbreiden boven de aanpalende graven. 
Ze moeten altijd zo geschikt worden dat ze het toezicht en de doorgang niet belemmeren.  
 



  
 

Hoofdstuk 6. Ontgravingen. 

 
Artikel 54 

Behalve op bevel van de rechterlijke overheid mag niet tot ontgraving worden overgegaan zonder machtiging van 
de burgemeester.  
 

Artikel 55 
De aanvraag tot ontgraving moet schriftelijk en gemotiveerd gebeuren. 
 

Artikel 56 
De ontgravingen gebeuren door een gespecialiseerde firma aangeduid door de gemeentelijke overheid en volgens 
de bepalingen van het geldende decreet.  
Naast de van ambtswege aangestelde personen mogen alleen de familieleden van de overledene of de door hen 
daartoe aangestelde personen bij de ontgraving aanwezig zijn. 
 

Hoofdstuk 7. Wachtkelders. 

 
Artikel 57 

Er staat een wachtkelder ter beschikking van de families voor het voorlopig bijzetten van de stoffelijke 
overschotten, die: 
1. in een grafvergunning moeten geplaatst worden; 
2. later naar het buitenland dienen overgebracht te worden; 
3. tijdelijk worden opgegraven teneinde onderhouds-, herstellings- of veranderingswerken aan de grafkelders uit te 
voeren; 
4. onderworpen zijn aan een lijkschouwing. 
 

Hoofdstuk 8. Gebruik Gravenkapel 

1. Algemeen 
 

Artikel 58 
De Gravenkapel is een pluralistisch gebouw. Alle uiterlijke tekenen van een filosofische overtuiging mogen 
geplaatst worden tijdens het gebruik van de Gravenkapel. Deze tekenen moeten na het gebruik terug 
weggenomen worden. 
Bij communicatie moet steeds de hierboven vermelde officiële naam gebruikt worden. 

 
Artikel 59 

Het personeel van de dienst Grondgebied, het College van Burgemeester en Schepenen en de  
begraafplaatsbeheerder hebben steeds het recht toezicht uit te oefenen in alle ruimtes die deel uitmaken van de 
Gravenkapel.  
 

Artikel 60 
De bepalingen inzake toegankelijkheid liggen vast in het algemeen politiereglement. 
De crypte van de familie de Montblanc is enkel toegankelijk na schriftelijke toestemming door het college van 
Burgemeester en Schepenen. 
Er moet steeds een voldoende vrije doorgang zijn voor de hulpdiensten. 
 

Artikel 61 
De Gravenkapel kan gebruikt worden door onderstaande categorieën: 

 
Categorie 1: erkende begrafenisondernemers 
Categorie 2: de parochie Sint-Amandus te Ingelmunster 

 



  
 

Artikel 62 
De ordemaatregelen met betrekking tot de begraafplaats zoals beschreven in dit reglement zijn onverminderd van 
toepassing op de Gravenkapel.  
 

2. Reservatie 
 

Artikel 63 
De gravenkapel kan gereserveerd worden voor: 

a. Een laatste afscheid, na een kerkelijke of andere dienst, voor maximum een half uur. 
b. Een volledige afscheidsdienst, mits betaling van de voorziene retributie, voor maximum 1 uur. 

 
Voor afwijkingen moet goedkeuring verleend worden door het college van Burgemeester en Schepenen. 

 
De reservatie gebeurt schriftelijk via burgerzaken@ingelmunster.be.  
 
Aanvragen moeten minstens 2 dagen op voorhand ingediend worden. 
 

3. Gebruik 
 

Artikel 64 
De gebruiker kan de sleutels ontlenen via een koker met numeriek slot dat zich bevindt in de buitenmuur van de 
Gravenkapel. 
De gebruiker ontvangt alle nodige gegevens bij de reservering vanwege de gemeente Ingelmunster. 
 

Artikel 65 
Bij verlies of diefstal van een sleutel moet dit meteen gemeld worden aan de verantwoordelijke van de 
begraafplaats en moet de gebruiker van de sleutel aangifte doen bij de politie. De gebruiker betaalt voor de 
vervanging van de sleutel het bedrag vastgesteld in het retributiereglement. 

 
Artikel 66 

Na de reservatieperiode moet de gebruikte ruimte afgeleverd worden in haar oorspronkelijke staat. De 
Gravenkapel moet minstens veegschoon zijn.  
 

Artikel 67 
De Gravenkapel heeft een permanente uitrusting bestaande uit: 

- 5 stoelen 
- Borstel en vuilblik 
- Vuilnisbakje 
- Lezenaar 
- Tafel of katafalk 

 

4. Aansprakelijkheid 
 

Artikel 68 
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstal in de Gravenkapel tijdens 
activiteiten van de gebruikers. 
 
De burgerlijke aansprakelijkheid van gebruikers ten aanzien van derden wordt niet gedekt door een 
verzekeringspolis van het gemeentebestuur. 
 

Artikel 69 
Wanneer schade, breuk, verdwijning van materiaal of ernstige tekortkomingen geconstateerd worden moet elke 
gebruiker dit meteen melden aan de verantwoordelijke van de begraafplaats. 
De met naam aangeduide gebruiker  is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade die werd 
aangericht. Voor alle inbreuken tegen dit reglement kunnen de onkosten gefactureerd worden. 



  
 

 

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen. 

Artikel 70 
Uitzonderingen op de voorgaande bepalingen van dit reglement kunnen, op gemotiveerde aanvraag, toegestaan 
worden door het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ingelmunster. 
 

Artikel 71 
Inbreuken op de bepalingen van deze verordening worden bestraft overeenkomstig deel 3 van het algemeen 
politiereglement. 
 


