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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Een grafmonument is meer dan een constructie of een stenen ornament. Het bepaalt het
uitzicht van de plek waar nabestaanden kunnen stilstaan bij de herinnering aan een
dierbare die er niet meer is. Dergelijk monument wordt vaak gedecoreerd met een
persoonlijke boodschap of een bloemetje. In sommige gevallen wordt er artistiek mee
omgesprongen zodat het monument een bijzondere persoonlijke lofbetuiging aan de
overledene vormt.
De Gentse regelgeving inzake graven voorziet een aantal regels waaraan
grafmonumenten moeten voldoen, onder andere inzake de omvang. Voor ‘gewone’
graven gaat om volgende afmetingen: maximaal 1,70 m lengte bij 0,80 m breedte en 1 m
hoogte. Voor grafkelders is het zo dat een grafteken verplicht is, dat dit de hele kelder
dient te bedekken. Het moet bovendien afgestemd zijn om de naastgelegen graven
waarbij het maximaal 50 cm hoger mag zijn.
Dit zijn, dat voelt iedereen aan, behoorlijk strikte regels waarbij het duidelijk is
geworden dat de persoonlijke expressie van herdenking, rouw en verdriet in sommige
gevallen wordt bemoeilijkt. En dat kan pijnlijk zijn. We kennen met zijn allen het
voorbeeld waarbij dit fout is gelopen.
U heeft aangekondigd dat u de komende maanden de huidige regels tegen het licht wil
houden. Waarbij u een aangepast reglement wilt rond hebben tegen de zomer.
Vanuit onze fractie geniet u hierbij alle steun.

Ik denk dat het absoluut nodig is om te onderzoeken wat we kunnen doen om een
evenwicht te vinden tussen een begraafplaats als een serene plek waarbij Gentenaars hun
dierbaren kunnen herdenken en een zekere artistieke vrijheid.
Het zou mijns inziens mogelijk moeten zijn om af te wijken van de stringente regels
inzake afmetingen en vorm. Er zou bijvoorbeeld kunnen gewerkt worden met een
aanvraag waarbij een (visueel) voorstel kan worden gedaan voor een grafteken. Waarom
niet onze ambtenaren inschakelen die zich bezig houden met data, informatie en 3D
projecties? Zo kan een aanvraag meteen vergezeld worden van een realistisch beeld van
wat de inplanting van een bepaald grafteken zou betekenen voor de omgeving.
Een andere idee kan er in bestaan om een grafteken dat afwijkt qua vorm en afmetingen
verplicht te laten voorleggen aan een jury of aan erkend organisme ter keuring.

Vraag:

Hoe gaat u de evaluatie van dit reglement aanpakken? Welk traject zal er gevolgd worden
en wie zal daarbij worden betrokken? Zijn er zaken waar u nu reeds aan denkt?

Antwoord

Van harte dank voor uw vraag.
De regelgeving die u correct schetst is door de gemeenteraad bepaald in de vernieuwde
reglementen voor lijkbezorging en begraafplaatsen die – u zal zich dat herinneren – in
juni 2020 unaniem werden aangenomen.
Aan deze vernieuwing ging een lang traject vooraf. Het was daarvoor een 5-tal jaar
geleden dat de regels nog werden aangepast. Een modernisering en vereenvoudiging
waren dus op hun plaats. Tijdens het traject hebben we zowel gesprekken gehad met de
uitvaartsector als een benchmark gedaan met regels in andere steden en gemeentes. Onze
diensten, zowel Burgerzaken als de Groendienst zitten regelmatig samen en zijn in nauw
contact met enkele grootsteden waarmee ervaringen en kennis worden gedeeld. Het
afstemmen van regels komt ook daar ter sprake.
Bij het opmaken van deze nieuwe regelgeving heeft mijn voorgangster Schepen Van
Hecke, zich voorgenomen om samen met de diensten jaarlijks de regels te toetsen aan de
praktijk, om mogelijke onduidelijkheden op te lossen en om optimaal te kunnen inspelen
op veranderende omstandigheden en nieuwe tendensen in begraven en rouwbeleving,
zoals de opkomst van natuurlijke begraafvormen.

Ik wil dat engagement verderzetten. In de aanloop naar het 1-jarig bestaan van deze
nieuwe regels zullen wij samen met de Groendienst deze toetsing opstarten om het af te
ronden na de zomer. Het artikel waar u naar verwijst spreekt over ‘voor de zomer’ maar
dat is een vergissing geweest. Aangezien we in het jaar 2019-2020 een volledig traject
hebben doorlopen zal dat deze keer niet op dezelfde manier gebeuren.
We delen het uitgangspunt dat onze begraafplaatsen in de eerste plaats plekken moeten
zijn waar mensen in alle rust en sereniteit moeten kunnen rouwen, en dat daarbij
voldoende plaats moet zijn voor de persoonlijke invulling van die rouwbeleving. Zonder
vooruit te willen lopen op de geplande evaluatie, maak ik me sterk dat daar op vandaag al
veel ruimte voor is. U haalt in uw vraagstelling zelf aan dat grafmonumenten vaak
worden versierd met een persoonlijke boodschap, bloemen of een artistiek
herdenkingsteken. Die ruimte is er, en moet er vanzelfsprekend blijven.
Maar u zult begrijpen dat we als inrichter en beheerder van de begraafplaatsen ook met
andere elementen rekening moeten houden. En het is precies daarom dat er – niet alleen
bij ons maar in alle steden en gemeenten – reglementen bestaan die noodzakelijkerwijs
beperkingen opleggen.
Vooreerst is er de uniformiteit van de begraafplaatsen. U zegt in uw vraagstelling terecht
dat de grafmonumenten het uitzicht bepalen van de plek waar nabestaanden kunnen
stilstaan bij de herinnering aan een dierbare die er niet meer is. Uiteraard streven we niet
naar het uitzicht van een militaire begraafplaats, met allemaal dezelfde graftekens, maar
we willen wel waken over een zekere mate van samenhang binnen begraafplaatsen of,
voor de grotere, binnen delen van begraafplaatsen. Ook dat is belangrijk voor de visuele
rust en de sereniteit die we beogen en die de rouwbeleving moet garanderen van iedereen
die het graf van een dierbare overledene komt bezoeken.
Ten tweede is er uiteraard het aspect van het onderhoud. Onze stad telt 18
begraafplaatsen met in totaal ongeveer 90.000 graven. Een ploeg aan werknemers staat
het hele jaar door, in weer en wind, in voor het onderhoud. Die medewerkers zijn
weliswaar niet alleen verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaatsen, maar
tegelijk ook voor alle Gentse parken en overige groene zones. We weten allemaal dat dat
geen evidente opdracht is. We willen er uiteraard over waken dat we die mensen het werk
niet nog moeilijker maken en dat bijvoorbeeld tussen graven het gras met de machines
kan worden gemaaid.
Ten derde dienen we uiteraard streng te zijn op het vlak van stabiliteit en veiligheid.
Graftekens mogen geen mogelijk gevaar vormen voor wie zich in de onmiddellijke
omgeving bevindt. Bovendien is de stabiliteit van de ondergrond op de begraafplaatsen
hoegenaamd niet evident. U kunt zich voorstellen dat het uitgraven van zovele grafputten
en het plaatsen van zware graftekens of -monumenten het risico op verzakkingen groot
maakt. Ook dat moeten we voor ogen houden. U zult het zich ongetwijfeld beter
herinneren dan ik, want u was toen al gemeenteraadslid, maar de verzakking van een
groot aantal graven op Campo Santo in 2003 heeft het toenmalig stadsbestuur handenvol
geld gekost.

U merkt dat de problematiek complex is, en dat individuele rouwbeleving weliswaar een
bijzonder belangrijk, maar niet het enige element is dat in de weegschaal wordt gelegd. U
zult begrijpen dat ik vandaag geen grote voorafnames ga doen op de evaluatie van de
bestaande reglementen. Ik heb uw suggesties goed beluisterd.
Wij gaan in de loop van het voorjaar onze nieuwe regels die in juni vorig jaar door de
gemeenteraad werden goedgekeurd toetsen aan de praktijk.
Wat ik wel al kan meegeven, is dat we zullen bekijken of het aangewezen is om te vragen
dat mensen het ontwerp van een grafteken ter goedkeuring voorleggen aan onze diensten
alvorens het kan worden geplaatst. Dat lijkt ons een goede manier om te vermijden dat
mensen investeringen doen en nadien toch hun graftekens nog moeten aanpassen, met
bijkomende kosten tot gevolg. In diezelfde geest is het ook belangrijk dat alle
betrokkenen, niet alleen onze eigen diensten maar ook bijvoorbeeld de
begrafenisondernemers, correcte informatie geven aan nabestaanden. Ook op dat vlak
willen we nagaan waar het nog beter kan.
Ik hoop hiermee op afdoende wijze uw vragen te hebben beantwoord.

