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Verontschuldigd:
3.

Goedkeuren gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen.

Met 23 ja- stemmen, GEEN stemmen tegen en GEEN onthoudingen,
De Gemeenteraad,
In openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119,119bis, 133 en 135, §2;
Gelet op de artikelen 15bis, §2, 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 lijkbezorging;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting, en
beheer van begraafplaatsen en crematoria;
Gelet op op de artikelen 124 tot 162 van het Algemeen Politie-reglement van de gemeente
Wingene, Hoofdstuk V, Begraafplaatsen.;
BESLUIT:
I.

Algemeen

Artikel 1. Begripsomschrijving
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.
begraafplaats:
- de begraafplaats aan de Beememstraat in Wingene;
- de begraafplaats aan de Beernemsteenweg in Wingene (Wildenburg);
- de begraafplaats aan de Keukelstraat in Wingene (Sint-Jan);
- de begraafplaats aan de Schoolstraat in Zwevezele;

b. concessie:
een vergunning voor het begraven van één of meer lichamen of het plaatsen van één of meer
asurnen asumen van personen die een afzonderlijk graf of nis wensen voor zichzelf, hun
echtgeno(o)t(e), bloed- en aanverwanten of een derde en zijn familie;
c.

niet-geconcedeerd graf:

in graf in de volle grond, zonder concessie, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot
het doen begraven en begraven houden van een lijk of een asurn;
d. grafkelder:
een betonnen of gemetseld graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon een
concessie is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken en asurnen;
e.
urnenkelder:
een betonnen of gemetseld graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon een
concessie is verleend tot het doen begraven en begraven houden van asurnen;
f.
kindergraf:
een graf in de vollegrond met of zonder concessie, bestemd voor
-

het doen begraven en begraven houden van lijken van levenloos geboren kinderen, alsmede van
kinderen jonger dan 7 jaar;

- het plaatsen en geplaatst houden van asurnen van levenloos geboren kinderen, alsmede van
kinderen jonger dan 7 jaar;
g. urnennis
een nis in een columbarium, met of zonder concessie, bestemd voor het plaatsen en geplaatst
houden van asurnen;
h. asurn:
een voorwerp ter berging van één asurnen met de as van een overledene;
i.
strooiweide:
het perceel op de begraafplaatsen dat gebruikt wordt voor de uitstrooiing van de as;
j.
grafbedekking:
gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;
k. begraving:
begraving van een eerste lijk in een grafkelders of een zandgraf;
1.
plaatsing:
plaatsing van een eerste urn in een urnennis, een urnenkelder of een urnengraf;
m. bij zetting:
- begraving van een tweede lijk in een grafkelder;
-

plaatsing van een tweede of volgende asurn in een umennis of een urnenkelder;

n. opgraving:
uit een graf halen van een stoffelijk overschot of asurn of het weghalen van een asum uit een nis,
met de bedoeling te (herbegraven, te cremeren of, in het geval in van een asum, te verstrooien;
o. college:
het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Wingene.;
p.

beheerder:

de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem
vervangt.

Artikel 2. Bestemming
1. De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begi'aven en bijzetten van stoffelijk overschotten,
het plaatsen en bijzetten van asurnen en het verstrooien van as.
2. De begraafplaatsen zijn bestemd voor de lijkbezorging van
a.

b.

personen die begunstigde zijn van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of
plaatsing in een geconcedeerde urnennis op de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente
Wingene;
personen die in de gemeente Wingene zijn overleden of dood zijn aangetroffen;

c.

personen die buiten het grondgebied van de gemeente Wingene zijn overleden maar die in
haar bevolkings- of vreemdelingenregister zijn ingeschreven;

d.

personen die de gemeente Wingene effectief hebben bewoond, maar van inschrijving zijn
vrijgesteld krachtens wettelijke bepalingen en internationale overeenkomsten, deze personen
worden gelijkgesteld aan degene die in het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn
ingeschreven;

e.

gewezen inwoners van de gemeente Wingene, die vanuit deze gemeente opgenomen zijn in
een instelling, rusthuis of bij een familielid tot de tweede graad buiten de gemeente Wingene;

f.

gewezen inwoners van de gemeente Wingene, die op het ogenblik van hun overlijden, niet
langer dan twintig jaar geleden hun domicilie naar een andere gemeente overgebracht hebben.
Artikel 3. Dodenhuis
Het gemeentelijk dodenhuis is bestemd om de stoffelijke overschotten te ontvangen:

a.

ter vereenzelviging van onbekende personen;

b.

waarvan het vervoer naar het dodenhuis aangevraagd wordt door de familie van de
overledene of, bij ontsteltenis, door elke belanghebbende;

c.

waarvan het vervoer naar het lijkenhuis noodzakelijk is voor de vrijwaring van de openbare
gezondheid;

d.

waarop een lijkschouwing moet worden verricht ingevolge een rechterlijke beslissing;

e.

die niet op de plaats van overlijden bewaard kunnen worden.
Artikel 4. Concessies
Er worden alleen concessie verleend voor :
de begravingen en bijzetting van een stoffelijk overschot of asum in een grondgraf (volle
grond);
de begravingen en bijzetting van een stoffelijk overschot of asum in een grafkelder;
de plaatsing en bijzetting van een asurn in een urnenkelder of urnennis.
Artikel 5. Register en uitgifte van graven

1.

De uitgifte van grafkelders, urnenkelders, grondgraven, urnengraven en urnennissen wordt
volgens plan in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dat plan wijst de percelen aan voor de
verschillende type graven, kelders en nissen.

2.

De gemeente houdt een register bij waarin is opgetekend de begraving, de plaatsing, de
bijzetting en de uitstrooiing op de begraafplaatsen, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats
ervan.

3.

Op de kist of asum wordt een plaatj e gevestigd met het j aartal en het volgnummer van de
begraving, de plaatsing of de bijzetting. Het register wordt elk jaar gesloten en vastgesteld dooide burgemeester en wordt gearchiveerd.
Artikel 6. Beheer
Uitsluitend de gemeentelijke aangestelde is ertoe bevoegd:
-

een volgnummer aan te brengen op de kist of de asurn;

-

de as uit te strooien;

-

de kist of de asum in de kuil, de grafkelder, de urnenkelder of de umennis te plaatsen;

-

een graf te delven voor begravingen of plaatsing in de volle grond en de kuil te vullen;

-

bestaande grafkelders en urnenkelders te openen en te sluiten;

-

de urnennis te openen, de asurn te plaatsen en de urnennis af te sluiten.

II.

Geconcedeerde graven en nissen

Artikel 7. Concessie
1. De concessies worden verleend voor 25 en 50 jaar.
2. De concessie wordt niet bij voorbaat verleend. Alleen bij het overlijden van een familielid mag er
maximaal één concessie worden aangekocht.
3. De concessies worden verleend door het college. De concessies worden verleend onder de in dit
gemeentelijk reglement en de in het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals die gesteld
zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag.
4. De duur van de concessie neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het
college, bedoeld in het vorige lid.
5. Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een
verkoop in. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die welke
waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn niet overdraagbaar.
6. Ingeval van een enkele of dubbele geconcedeerde grafkelder dient binnen de termijn van 1 jaar na
de eerste plaatsing van een stoffelijk overschot of asurn een grafzerk of gedenkteken geplaatst die
het betonvlak van de grafkelder in een geheel afdekt. Indien hieraan niet wordt voldaan vervalt na
1 jaar ambtshalve de concessie van de tweede grafkelder in een dubbel geconcedeerde grafkelder

Artikel 8. Hernieuwingen
De concessies kunnen op uitdrukkelijke aanvraag voor het verstrijken van de termijn
hernieuwd worden. De duur van de hernieuwing bedraagt telkens 10 jaar.
Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessie, maakt de burgemeester een akte op
waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing hem moet toekomen. Een
afschrift van deze akte wordt eenjaar lang zowel bij het graf uitgehangen. Daarnaast wordt bij de

ingang van de begraafplaats een lijst met een totaal overzicht van de betreffende graven
uitgehangen.
3.

Een aanvraag tot hernieuwing van de concessie kan niet ingediend worden na het verstrijken
van de termijn van de oorspronkelijke concessies of hernieuwing ervan.

4.

Indien erom verzocht wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, kan een
concessie worden hernieuwd bij een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting, hi een dergelijke
situatie kan de concessie worden hernieuwd voor een termijn van 10 jaar of voor een termijn
overeenkomstig de oorspronkelijke termijn van de concessie (25 of 50 jaar, zie artikel 7, lid 1).

5.

Een bij zetting in een geconcedeerd graf is alleen toegestaan als de vastgestelde termijn van de
concessie langer loopt dan de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar. Indien op het moment van
bijzetting de vastgestelde teimijn van de concessie korter dan 10 jaar loopt is een bijzetting alleen
toegestaan nadat een aanvraag tot hernieuwing is ingediend.

6.

In geval een concessie wordt hernieuwd vóór het verstrijken ervan, zoals is bedoeld in lid 4 en
5, wordt het verschuldigde bedrag proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum
van de vorige concessie overschrijdt.

7.

Een hernieuwing wordt verleend door het college. De duur van de hernieuwing neemt een
aanvang op de datum van de beslissing van het college.

8.

De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college onder de voorwaarden die
vastgesteld zijn in het gemeentelijk reglement en het retributiereglement, die gelden op het
ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing. De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt
verleend vermeldt die voorwaarden. Na het overlijden van de concessiehouder kan elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon een aanvraag tot hernieuwing doen.
Artikel 9. Beëindiging concessie

1.

Als een concessie van een grafkelder om welke reden ook een einde neemt, kunnen de
stoffelijke resten worden opgegraven en bijeengebracht in een verzamelgraf op de
begraafplaatsen.

2.

Als een concessie van een urnenkelder of geconcedeerde urnennis om welke reden ook een
einde neemt, kan de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats op de begraafplaats.

3.

In alle gevallen zal rekening worden gehouden met de naleving van de laatste
wilsbeschikkingen.
Artikel 10.

Aantal overledenen in een geconcedeerd graf of geconcedeerde nis

1 hi een geconcedeerde grafkelder mogen 2 personen worden begraven. Dat kan in de vorm van:
a.
twee lijken (niet gecremeerde lichamen) of;
b.
één lijk (niet gecremeerd lichaam) en één gecremeerd lichaam (urn) of
c.
twee gecremeerde lichamen (urnen).
2

In een dubbele geconcedeerde grafkelder mogen 4 personen worden begraven. Dat kan in de
vorm van:
a.
vier lijken (niet gecremeerde lichamen) of
b.
drie lijken (niet gecremeerd lichaam) en één gecremeerd lichaam (urn) of
c.
twee lijken (niet gecremeerd lichaam) en twee gecremeerd lichamen (urnen) of
d.
één lijk (niet gecremeerd lichaam) en drie gecremeerde lichamen (urnen) of
e.
vier gecremeerde lichamen (urnen).
3 In een geconcedeerd graf voor volwassenen in de vollegrond mag worden begraven
a.
één lijk (niet gecremeerd lichaam) of
b.
één lijk (niet gecremeerd lichaam) en één gecremeerd lichaam (urn).

4 In een geconcedeerd kindergraf mag worden begraven
één lijk (niet gecremeerd lichaam) van een levenloos geboren kind of een kind jonger dan
7 jaar of
b.
één lijk (niet gecremeerd lichaam) en één gecremeerd lichaam (urn), beide van een
levenloos geboren kind of een kind jonger dan 7 jaar.
a.

5

In een geconcedeerd urnengraf of een geconcedeerde urnenkelder mogen maximaal 3 urnen
worden begraven.

6

In een geconcedeerde umennis in het columbarium mogen maximaal 2 urnen worden
geplaatst.

7

In de grafkelder-concessies van artikel 10 lid 1 kan er één extra ume, en onder deze van lid 2,
twee extra urnes bij geplaatst worden
Artikel 11.

1

Afmetingen

De concessies met een grafkelder hebben de volgende afmetingen:
a. enkel graf (voor 1 of 2 personen):
1,00 x 2,25 m;
b.
dubbel graf (voor maximaal 4 personen) :
2,00 x 2,25 m.

2

De concessies in de volle grond hebben de volgende afmetingen:
a.. enkel graf (voor 1 of 2 personen):

3

1,00 x 2,25 m.

De concessies voor een umengraf (in de volle grond) hebben de volgende afmetingen:
0,80x0,80 m.

4

De concessies voor een urnenkelder hebben de volgende afmetingen:

5

Een nis in het columbarium heeft ongeveer de volgende afmetingen (binnenmaat: hxbxd):
0,36 x 0,33 x 0,44 m.

6

Concessies voor kindergraven hebben de volgende afmetingen:
III.

1,20 x 0,60 m.

Niet geconcedeerde graven en urnennissen

Artikel 12.
1.

0,80x0,80 m.

Uitgifte

Op de begraafplaatsen worden niet-geconcedeerde graven en niet geconcedeerde umengraven
uitgegeven in de vorm van een grondgraf (volle grond).

2.

Op de begraafplaatsen worden niet-geconcedeerde urnennissen uitgegeven.

3.

De omzetting naar een geconcedeerd grondgraf is niet toegestaan.
Artikel 13.

Termijn

1.

De termijn voor niet-geconcedeerde graven, umengraven en umennissen bedraagt 15 jaar.

2.

Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde temiijn wordt de aanwezige grafbedekking door de
gemeente verwijderd.

3.

Een niet-geconcedeerd graf, een niet-geconcedeerd urnengraf en een niet-geconcedeerde
umennis worden ontruimd nadat gedurende één jaar een afschrift van de beslissing tot
verwijdering zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats heeft gehangen.

4.

De stoffelijke resten die worden aangetroffen bij de ontruiming niet-geconcedeerde graven
worden bijeengebracht in een verzamelgraf op de begraafplaats. Bij de ontruiming van nietgeconcedeerde umengraven en niet-geconcedeerde urnennissen wordt de as uitgestrooid op de
daartoe bestemde plaats op de begraafplaats.

5.

In alle gevallen zal rekening worden gehouden met de naleving van de laatste
wilsbeschikkingen.

Artikel 14.
urnennis

Aantal overledenen in niet-geconcedeerd graf of niet-geconcedeerde

1. Een niet-geconcedeerd graf is bestemd voor maximaal 1 lijk (niet-gecremeerd lichaam).
2. Een niet-geconcedeerd urnengraf is bestemd voor maximaal 1 asum.
3. Een niet-geconcedeerde urnennis is bestemd voor maximaal 1 asurn.

IV.

Opgravingen

Artikel 15.
Aanvraag opgraving
1. Een opgraving van een graf is slechts toegestaan om:
a.
om een lijk of urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf naar een
geconcedeerd graf; of een andere begraafplaats;
b.
op bevel van de gerechtelijke overheid;
c.
wegens een bestuurlijke beslissing.
2.

a.
b.

c.
d.

In geval zoals bedoeld is in lidl, onderdeel a, dient de aanvraag tot opgraving door de
nabestaande schriftelijk worden gericht aan de burgemeester. Onverminderd het recht van de
burgemeester om in de toestemming bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds de
volgende beschikkingen worden nageleefd:
dag en uur waarop de opgraving zal plaatsvinden worden in overleg met de Burgerlijke
stand vastgesteld;
het grafteken, de beplanting en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf
kunnen bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden vooraleer tot opgraving wordt
overgegaan;
een gespecialiseerde firma zorgt voor het openleggen van het graf, het lichten van de kist
uit het graf en het vullen van de kuil;
het openen en sluiten van de nieuwe grafkelders, de nieuwe urnenkelders en de nieuwe
urnennissen gebeurt steeds door de gemeente.

3.

In geval zoals bedoeld is in lidl, onderdeel a, zijn alle kosten van de opgraving voor rekening
van de aanvrager.

4.

Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 1 april geen opgravingen verricht.
Artikel 16.
Herbegraving in een andere gemeente
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. De burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk
overschot ligt, moet met toepassing van artikel 4 van het decreet eveneens toestemming geven tot
opgraving.

Artikel 17.

Historische graven

De gemeente Wingene stelt een lijst op van graven en/ of grafmonumenten met historisch belang,
het zogenaamde funeraire erfgoed. Deze graven en grafmonumenten, worden na het beëindigen
van de concessie of na het verstrijken van de termijn voor niet-geconcedeerde graven
onderhouden door de gemeente. De graven kunnen opnieuw in concessie worden gegeven met
behoud van het monument.

Orde- en politiemaatregelen
V.

Pleegvormen die aan de begravingen of crematies voorafgaan

Artikel 18.

Openen last

Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag een kist na kisting niet meer geopend
worden.

VI.

Lijkenvervoer

Artikel 19.

Machtiging

Het vervoer van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot binnen het Vlaamse Gewest kan
plaatsvinden vanaf het moment dat de behandelend geneesheer of de geneesheer die het
overlijden heeft vastgesteld, een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het om een
natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.
Artikel 20.

Vervoer buitenland

Als stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland vervoerd
moeten worden, is het vervoer, naar gelang het geval, onderworpen aan de fomialiteiten, vermeld
in:
a)
het koninklijk besluit van 8 maart 1967, als het lijk vervoerd moet worden naar Luxemburg
of Nederland;
b)
het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, als het lijk vervoerd moet worden naar
ander land dan vermeld is onder a) en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft;
c)
het regentbesluit van 20 juni 1947, als een lijk vervoerd moet worden naar een land dat niet
bedoeld wordt in a) of b).
Het vervoer van as in een asum naar het buitenland is vrij, maar moet verlopen volgens de regels
van de welvoeglijkheid.

VII.

Lijkbezorging

Artikel 21.

Verwittiging

Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de begraafplaatsen moeten de gemeentelijke
diensten ten minste 2 werkdagen vooraf verwittigd zijn door middel van het daartoe bestemde
formulier dat vermeldt of het gaat om een begraving, een plaatsing, een bij zetting of een
uitstrooiing. Die verplichting rust bij de naaste verwanten of gemachtigde.
Artikel 22.

Tijden van begraven en asbezorging

1.
2.
3.

4.
5.

Begravingen, bij zettingen en bezorgingen van as vinden plaats op maandag tot en met
zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur.
Op zondagen en algemeen erkende feest- en gedenkdagen vinden geen begravingen,
bij zettingen of bezorgingen van as plaats.
Het tijdstip van begraven of bijzetten van stoffelijke resten en het bezorgen van de as wordt
telkens en voor elk geval afzonderlijk door de beheerder, in overleg met de betrokken
nabestaande vastgesteld.
Op hetzelfde tijdstip mag op de begraafplaats niet meer dan één begrafenis plaatsvinden.
Het college kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in lid 2 en 4 van dit artikel afwijken.
VUL

Asbestemmingen

Artikel 23.
Vormen
De as van gecremeerde lijken kan:
a)

b)
e)

in urnen worden bewaard die worden begraven in een urnengraf of worden geplaatst of
bijgezet in een umenkelder. Het college bepaalt de vorm en afmetingen van de umengraven en
urnenkelders;
in urnen worden bewaard die worden geplaatst of bijgezet in umennissen in het columbarium;
uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel op de begraafplaats. Dat gebeurt door
middel van een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend.
Artikel 24.

Verstrooien en bijzetten

De as van een gecremeerde, begraven in een urnengraf of geplaatst in een urnenkelder of
urnennis, kan te allen tijde op verzoek van de nabestaanden, ofwel verstrooid worden, ofwel
geplaatst of bijgezet worden in een andere grafkelder, urnenkelder of geconcedeerde umennis.
Voor het opgraven van een um uit een urnengraf of een umenkelder en voor het weghalen van
een urn uit een urnennis is de toestemming van de burgemeester vereist.
Artikel 25.

Gedenkplaatje

1.

Op de strooiweide op elke begraafplaats wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen
van een gedenkplaatje met de naam van de overledene. Het gedenkplaatje wordt door de
gemeente verstrekt op kosten van de nabestaanden.
2.
Het plaatsen van het gedenkplaatje geschiedt voor een teimijn van 25 jaar. Deze termijn kan
niet worden verlengd.
3.
Na het verstrijken van de termijn, zoals is genoemd in het vorige artikel, zal het gedenkplaatje
door de gemeente worden verwijderd en op verzoek van de nabestaanden beschikbaar worden
gesteld. Het verzoek hiertoe dient door de nabestaanden te worden ingediend voor het verstrijken
van de termijn die wordt genoemd in lid 2 van dit artikel.
Artikel 26.
Plaatsing en bijzetting in urnennis
Aan de plaatsing en bij zetting van een asum in een urnennis in het columbarium worden de
volgende voorwaarden gesteld:
a)

de asurnen dienen te worden vervaardigd uit materialen die uit oogpunt van hygiëne en
stabiliteit verantwoord zijn;

b)

door de gemeente wordt een afdekplaat beschikbaar gesteld, de afmetingen van deze
afdekplaat worden door de gemeente bepaald.;

c)

nadat de asum in de urnennis is geplaatst, wordt de nis door de aangestelde van de gemeente
afgesloten;

d)

op de afdekplaat kan de familie een naamplaat laten bevestigen door het gemeentebestuur. Op
de afdekplaat kan enkel worden vermeld de naam, de voornaam, de geboortedatum en de datum
van overlijden.
Artikel 27.
Plaatsing en bijzetting in een urnengraf of urnenkelder
Aan de plaatsing en bij zetting van een asum in een urnengraf of-kelder worden de volgende
voorwaarden gesteld:

a)

de asurnen dienen te worden vervaardigd uit materialen die uit oogpunt van hygiëne en
stabiliteit verantwoord zijn;

b)

in geval van een umenkelder en een urnengraf wordt door de gemeente een afdekplaat
beschikbaar gesteld, de afmetingen van deze afdekplaat worden door de gemeente bepaald. De
kosten voor de afdekplaat zijn voor de nabestaanden;

c)

nadat de asurn in een urnenkelder is geplaatst, wordt die door de aangestelde van de gemeente
afgesloten.

IX.

Graftekens, bouw- en beplantingswerkzaamheden, onderhoud van de graven

Artikel 28.

Voorwaarden plaatsing

Het is niet toegestaan grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm,
afmetingen, hun opschriften of de aard van de materialen de zindelijldieid, gezondheid, veiligheid
en rust op de begraafplaatsen kunnen verstoren.
Artikel 29.

Afmetingen grafbedekking

1. De grafbedekkingen op de begraafplaatsen mogen de volgende afmetingen niet overschrijden:
-

grondgraven

1.

enkel graf voor volwassenen:

2.

enkel kindergraf:

(lxbxh):
(lxbxh):

1,80 x 0,80 x 1,25 m
1,20 x 0,60 x 1,25 m;

de maximale hoogte van het liggende gedeelte van het gedenkteken is 0,25 m;
-

grafkelders

1.
2.

enkel graf:
(lxbxh):
2,25 x 1,00 x l,25m
dubbel graf voor volwassenen:
(lxbxh):
2,25 x 2,00 x l,25m;
de maximale hoogte van het liggende gedeelte van het gedenkteken is 0,25 m;

-

umengraven

(lxbxh):

0,65 x 0,65 x 0,20m;

-

urnenkelders

(lxbxh):

0,65 x 0,65 x 0,20m.

2.

Het aanbrengen van losse ornamenten en bloemen of planten bij een geconcedeerd nis in het
columbarium is alleen toegestaan binnen de buitenafmetingen van de betreffende nis. Deze
afmetingen bedragen ongeveer 0,50 x 0,50 m.

3.

Het aanbrengen van losse ornamenten en bloemen of planten bij een niet-geconcedeerd nis in
het columbarium is niet toegestaan.

4.

De beplanting op de graven mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking
beschikbare oppervlakte, zoals in lid 1 van dit artikel is beschreven, niet overschrijden of moet
door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De gewassen mogen niet hoger zijn
dan 1,25 m.

5.

Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden, overhangen of de hoogte zoals
in het vorige lid van dit artikel is opgenomen overschrijden, kunnen van gemeentewege
verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor
afgestorven beplanting.
Artikel 30.

Onderhoud

1. 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.
2. Het onderhoud van de graven rust bij de belanghebbenden. Indien het verzuim hiervan leidt tot
verwaarlozing van het graf, wordt dit door de burgemeester geconstateerd in een akte, die eenjaar
lang aangeplakt blijft aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats. Bij niet herstelling na
het verstrijken van die termijn wordt bij besluit van het College van burgemeester en schepenen
een einde worden gemaakt aan die concessies. De materialen die op dat moment niet door de
nabestaanden zijn weggenomen worden eigendom van de gemeente.
Artikel 31.

Materialen

1.

De voor het grafteken bestemde materialen moeten volledig afgewerkt en gekapt zijn en
gereed zijn om onmiddellijk geplaatst te worden.

2.

Geen enkel hulpmateriaal of restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats
worden achtergelaten. De materialen worden aangevoerd en geplaatst naar gelang van de
behoeften.

3.

Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van
ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder.
Artikel 32.

Bloemen

1.

Kransen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra ze niet meer fris zijn.
Kransen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit
breekbaar glas of ander breekbaar materiaal.

2.

De bloemen en de 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 opruimingen en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het
gemeentebestuur.
Artikel 33.

Verwijderen grafbedekking

1.

Op het moment dat de concessie om gelijk welke reden is beëindigd dient de grafbedekking
door de belanghebbenden te zijn verwijderd. Gebeurt dit niet, dan wordt deze van ambtswege
verwijderd.

2.

Op het moment dat de uitgiftetermijn van een niet-geconcedeerd graf is verstreken, dient de
grafbedekking door de belanghebbenden te zijn verwijderd. Gebeurt dit niet, dan wordt deze van
ambtswege verwijderd.

3.

Het verwijderen van het gedenkteken voor of namens de nabestaanden geschiedt enkel na
overleg met de beheerder.

4.

De van ambtswege verwijderde graftekens en de ondergrondse constructies worden eigendom
van de gemeente.
X.

Politie

Zoals door de gemeenteraad vastgesteld op 29 juni 2009 betreffende de aanpassing van het
Algemeen Politiereglement inzake Begraafplaatsen, inzonderheid art. 124 (= art. 34 Openingstijden), art. 125 (= art. 35 - Diefstal of beschadiging), art. 126 (= art. 36- Verboden)
en art. 127 (= art. 37-Straffen)
Artikel 34.

Openingstijden

De begraafplaatsen zijn elke dag toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Artikel 35.

Diefstal of beschadiging

De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het
gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of beschadiging welke
op de begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, de erop
aangebrachte gedenktekens en de beplantingen.
Artikel 36.

Verboden

Het is op de begraafplaatsen verboden handelingen te verrichten, waardoor de orde of de aan de
overledenen verschuldigde eerbied verstoord wordt.
Het is in het bijzonder verboden om:
a)

aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen die bepaald zijn in het
decreet van 16 januari 2004 of in deze politieverordening;

b)
c)

goederen te koop aan te bieden of diensten aan te bieden;
de grafperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden of op
welke wijze dan ook te beschadigen;

d)

de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze dan ook te beschadigen;

e)

binnen de omheining van de begraafplaats of aanhorigheden vuilnis en afval neer te leggen,
tenzij op de daartoe bestemde plaatsen;

f)

om zich op de begraafplaats en de aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet
overeenstemt met de ernst en de stilte van de plaats met de eerbied verschuldigd aan de doden;

g)

met voertuigen, met uitzondering van ceremonievoertuigen of dienstvoertuigen, de
begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waarvoor toestemming wordt
verleend door de burgemeester;

h)

vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten of
andere minder validen met hun geleidehond, politiediensten en erkende
bewakingsondernemingen met waak-, speur-, en verdedigingshonden;

i)

opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden
verschuldigde eerbied verstoren.
XI.

Strafbepalingen

Artikel 37.

Straffen

Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene, en provinciale reglementen of verordeningen in
geen andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340, 453, en 526 van het Strafwetboek
niet van toepassing zijn, worden bij de inwerkingtreding van de uitvoeringsbesluiten

en de aanstelling van de bevoegde ambtenaar, zoals bepaald in artikel 119 bis van de nieuwe
gemeentewet, inbreuken op bepaalde artikelen van deze verordeningen bestraft met
administratieve sancties:
inbreuken op artikel 3 6 zullen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete,
opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar conform de procedure, vervat in artikel 119 bis §
9 tot en met §12 (nieuwe gemeentewet). Worden deze inbreuken gepleegd door een of meerdere
minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar heeft/ hebben bereikt op het tijdstip van de feiten,
kan een administratieve geldboete worden opgelegd conform de procedure, vervat in artikel 119
bis, §12, tweede tot en met het zesde lid (nieuwe gemeentewet).
De omvang van de administratieve geldboete zal proportioneel zijn in functie van de ernst van de
inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling. De boete zal ongeacht de
omstandigheden alleszins het bedrag van het wettelijke voorziene maximum van 6250,00 niet
overschrijden;
inbreuken op overige artikelen blijven bestraft met politiestraffen.
Slotbepalingen
Artikel 38.

Overgangsmaatregelen

Alle concessies toegewezen vóór de toepassing van dit reglement blijven ongewijzigd behouden.
Hernieuwingen vallen echter onder toepassing van het nieuw reglement.
De hernieuwingen van de altijddurende concessies verleend vóór 31 augustus 1971 worden
toegestaan overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en
de lijkbezorging.
Artikel 39.

Onvoorziene situaties

Alle gevallen niet opgenomen in de huidig reglementeringen worden geregeld door het College
van burgemeester en schepenen.
Artikel 40.

In werking treding

Dit reglement wordt van kracht per 1 september 2009.
Artikel 41.

Vervanging

Dit Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen van de gemeente Wingene treedt in plaats van
de artikelen 124 tot en met 162 van het Algemeen Politiereglementvan de gemeente Wingene.
De vervanging van de genoemde artikelen wordt geregeld in een afzonderlijk
gemeenteraadsbesluit betreffende de aanpassing van het Algemeen Politiereglement
Artikel 42.

Afschrift

Afschrift van dit reglement wordt gestuurd aan de Bestendigde Deputatie van de provincie WestVlaanderen en de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan deze van Politierechtbank.

De secretaris,
Get. C. De Meulemeester

Aldus vastgesteld in zitting van 29-juni-2009
Namens de gemeenteraad,
r j e burgemeester-voorzitter,
Get. H. Verkest
Voor eensluidend afschrift,
^stüfe.
/ "
\ D e burgemeester,
Hendrik Verkest

