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Doel en uitgangspunten reglement
Doel:
Het doel van dit reglement is te voorzien in een extern werkende regeling die kenbaarheid
en rechtszekerheid biedt voor burgers, bestuur en overige betrokkenen met betrekking tot
het beheer en toezicht op de gemeentelijke begraafplaats.
Uitgangspunten:

Op grond van artikel 33 van de Wet op de Lijkbezorging is een gemeente verplicht om een
gemeentelijke begraafplaats te hebben. Voor de gemeente Venray is dat de gemeentelijke
begraafplaats Boschhuizen.
Ten behoeve van de rechtszekerheid en kenbaarheid voor iedereen die op enig moment
met deze regeling in aanraking komt, is het van belang dat deze regeling helder en
eenduidig is.
Ten behoeven van een praktische uitvoering van het beheer en toezicht op de
gemeentelijke begraafplaats, wordt met dit regelement beoogd invulling te geven aan de
bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders ter zake.
Behouden van maatschappelijk draagvlak en bevorderen van betrokkenheid bij de
gemeentelijke begraafplaats.
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Regels beheer en toezicht gemeentelijke begraafplaats

Algemene bepalingen
Artikel 1. begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.

begraafplaats: “de gemeentelijke begraafplaats Boschhuizen Venray”.

b.

graf/graven: het graf (zandgraf??) inclusief grafbedekking, alsmede een verzamelnaam
voor volwassenen- en kindergraven, persoonlijk strooiveld, urnenzuil en of urnenkelder niet
zijnde een algemeen graf of een algemeen strooiveld.

c.

algemeen graf: een graf uitsluitend in het beheer door de gemeente ten behoeve van het
begraven

van

overledenen

zonder

aanwijsbare/traceerbare

rechthebbende

of

nabestaande(n), niet voor uitgifte aan derden bedoeld.
d.

particulier graf

e.

asbus: een bus ter berging van de as van een overledene.

f.

algemene verstrooiingsplaats / veld: een daartoe bestemd gedeelte van de begraafplaats waarop de as van overledenen wordt verstrooid. Hierop is geen uitsluitend recht van
toepassing.

g.

beheerder: degene(n) die door het bevoegde bestuursorgaan is/zijn aangewezen en is/
zijn belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats waaronder degene die hem
vervangt.

h.

bloemenzuil: een apart aan te vragen zuilvormig element, voor een natuurlijk persoon of
rechtspersoon, verbonden aan het uitsluitende recht dat is verleend voor een urnenzuil, om
daarin bloemen te plaatsen.

i.

j.

columbarium: een urnenverzamelplaats waar asbussen en urnen worden geplaatst in:
a.

de daarvoor bedoelde stenen of granieten urnen-/bloemenzuilen of;

b.

de daarvoor bestemd verzamelplaats voor urnenkelder(s).

gebruik: uitsluitend het gebruik / de gebruikers van het algemene strooiveld en/of een
algemene gedenkplaats, maar ook de gebruikers van de algemene begraafplaats in zijn
algemeenheid, waaronder bezoekers, personeel incl. de beheerder, begrafenispersoneel en
anderen.

k.

gedenk-/grafteken: liggend of staand nagelvast verbonden voorwerp van, onder “u’ van
dit artikel genoemd, materiaal voor het aanbrengen van opschriften, inscripties en/of
figuren op een graf, eigen strooiveld, urnenzuil, waarvan uitgesloten een urnenkelder.

l.

grafakte: de overeenkomst zoals bedoeld in art. 6:213 BW waarin overeenkomstig de
regels van dit beleid door of namens het college een uitsluitend huurrecht, onder de
algemene voorwaarden (deel uitmakende van de grafakte), wordt verleend.

m. grafbedekking: gedenk-/graftekens, zerken en grafbeplanting, kiezel, omrandingen en
alle andere (losse) voorwerpen en materialen die direct of indirect zijn verbonden of direct
of indirect steun vinden op en binnen de afmetingen van het oppervlak van een graf, eigen
strooiveld, of urnenzuil, waarvan uitgesloten een urnenkelder.
n.

grafbeplanting: alle (vaste- en winterharde) beplanting aangebracht op een graf, een
eigen strooiveld of urnenzuil, waarvan uitgesloten een urnenkelder.
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o.

houder gemeentelijke begraafplaats: het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Venray.

p.

huurrecht: het uitsluitende en exclusieve aan één rechthebbende (op naam) toegekende
en met deze rechthebbende overeengekomen en daardoor gevestigde huurrecht op het
begraven en begraven houden, voor het doen bijzetten en bijgezet te houden, dan wel om
het doen verstrooien van as, van overledene(n) in een geregistreerd graf op de
gemeentelijke begraafplaats, neergelegd in een daarvoor bedoelde grafakte.

q.

kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend, om daarin voor een bepaalde tijd de stoffelijke resten van een
kind te begraven.

r.

lijkbezorging: het bezorgen van een stoffelijk overschot aan een graf.

s.

los voorwerp: een niet nagelvast aan, op of met het grafoppervlak of grafbedekking
verbonden voorwerp ter decoratie en/of ter nagedachtenis van een overledene(n) op een
graf, een eigen strooiveld, waarvan uitgesloten een urnenzuil of urnenkelder.

t.

materiaal: vaste, niet buigzame materialen, natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof
of een metaal, welke van nature of middels daartoe speciale behandeling qua constructie
weerbestendig zijn, niet breukgevoelig zijn en welke bestaan uit één geheel en waarvan
praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke gewaarborgd is.

u.

ossuarium: een daartoe bestemd afgesloten gedeelte van de begraafplaats waar de bij de
ruiming aanwezige stoffelijke resten worden herbegraven en/of de as wordt verstrooid.

v.

overboeking: de overboeking van het huurrecht naar een derde/rechtsopvolger (partner,
bloed- of aanverwant tot en met de derde graad) op verzoek van de rechthebbende.

w. persoonlijke

gedenkplaats:

een

graf

inbegrepen

een

urnenkelder,

urnenzuil

of

persoonlijke strooiveld, ingericht voor het nemen van afscheid en ter nagedachtenis van
één of meerdere overledenen.
x.

persoonlijk strooiveld: een ingerichte persoonlijke plaats waarvoor aan een natuurlijk
persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend, om daarop voor een bepaalde
tijd, de as van (een) overledene(n) te verstrooien.

y.

rechthebbende: de houder, inhoudende een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, van
een uitsluitend

en exclusief huurrecht op een graf, een eigen strooiveld, urnenzuil of

urnenkelder welke uitsluitend bij grafakte dit huurrecht heeft verkregen om een bepaalde
periode lijken in een graf te doen begraven of begraven te houden, te doen bijzetten en
bijgezet te houden of het doen verstrooien van as.
z.

ruimen: het op last van het college of, voor zover van toepassing met toestemming van
rechthebbende, met inachtneming van het wettelijk bepaalde, al of niet gefaseerd,
verwijderen van de grafbedekking, het uitgraven van de overblijfselen van lijken en
eventuele resten van kisten en omhulsels en tevens het herbegraven van deze
overblijfselen op het ossuarium.

aa. tarief: tarief verbonden aan het huurrecht dat wordt geheven voor het genot van de
verstrekte diensten als ook voor het voorzien in het onderhoud van gemeentewege als
bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet.
bb. urn: een voorwerp ter berging van de as of één of meerdere asbussen.
cc. urnenkelder: een asbusbewaarplaats in de grond waarvoor aan een natuurlijk persoon of
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend, om daarin voor een bepaalde tijd, het doen
bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn.
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dd. urnenzuil: een zuilvormig element ter berging van asbussen of urnen, waarvoor aan een
natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen
bijzetten en bijgezet houden van asbussen (met) of (zonder) urn.
ee. Werkdag: iedere dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feest- of gedenkdag
is.
ff. Wet: de Wet op de lijkbezorging (Wlb.)
Artikel 2. Beheer begraafplaats
Het college is belast met het dagelijkse beheer en toezicht op de begraafplaats en wijst een
beheerder aan. Deze is belast met:
a.

Het voeren van de volledige administratie;

b.

het dagelijkse beheer van de begraafplaats;

c.

de uitgifte van een graf of gedenkplaats;

d.

de bestemming van as op het columbarium, een eigen urnenkelder of eigen strooiveld;

e.

het algemeen onderhoud van de voorzieningen op de begraafplaats;

f.

het delven, openen en sluiten, alsmede het ruimen van graven.

g.

Het algemeen toezicht op de begraafplaats.

Artikel 2.A. Administratie begraafplaats
1. De administratie als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, omvat ook het bijhouden van het
register als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet.
2. Dit register bevat tenminste;
a.

de namen en actuele adressen van de rechthebbenden.

b.

de naam, geboortedatum en datum van overlijden van degene die is begraven of waarvan
de as is bezorgd. Daarbij is vermeld de grafaanduiding en de dag van begraving of
bijzetting.

3. Dit register is openbaar

Bepalingen met betrekking tot rust en orde
Artikel 3. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats
1. De begraafplaats is kosteloos voor een ieder toegankelijk vanaf 7.30 uur tot een half uur na
zonsondergang. De vroegste sluitingstijd is 17.30 uur.
2. Ter waarborging van de orde en de rust op de begraafplaats kan de hoofdingang tijdelijk, na
aanbrengen van een aankondiging bij de hoofdingang, worden gesloten.
3. In verband met werkzaamheden op de begraafplaats kan bezoekers, na aanbrengen van een
aankondiging bij de hoofdingang, de toegang tot de begraafplaats of een deel van de
begraafplaats tijdelijk, door de beheerder, worden ontzegd.
4. Buiten de openstelling kan men zich uitsluitend op de begraafplaats bevinden voor het
bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.
5. De beheerder ziet er op toe, dat bezoekers beneden de leeftijd van 16 jaar de begraafplaats
niet zonder begeleiding van een volwassene betreden.
6. De

beheerder

kan

(orde-)aanwijzingen

geven

aan

bezoekers,

personeel

van

uitvaartondernemingen, personen die aanwezig zijn bij herdenkingen, plechtigheden en

5

onthullingen alsmede aan personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te
verrichten, in het belang van de orde, rust en netheid.
7. Uit eerbied en ter nagedachtenis van de overledene(n) is het verboden op de graven te lopen of
met motorvoertuigen te rijden.
8. De beheerder kan degene(n) die zich niet aan het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 houden, op
eerste aanzegging sommeren zich van de begraafplaats te verwijderen. Dezen zijn verplicht in
dat geval de begraafplaats te verlaten.
9. Fietsen mag slechts op de daartoe aangelegde verharde paden.
10. Op de begraafplaats worden geen motorvoertuigen toegelaten, met uitzondering van;
a.

invalidenwagens;

b.

voertuigen ter gelegenheid van een begrafenis;

c.

voertuigen voor het vervoeren van materialen of voor het verrichten van onderhoud en
werkzaamheden op de begraafplaats.

11. Motorvoertuigen als bedoeld in lid 10, rijden niet harder dan 10 km per uur.
12. In bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van het hiervoor bepaalde.
Artikel 4. Aula begraafplaats
Vervallen
Artikel 5. Aanvullende regels ten behoeve van de tijden van begraven en asbezorging.
1. Op zondagen en op algemeen erkende feest- en gedenkdagen vinden géén begravingen,
bijzettingen of bezorgingen van as plaats.
2. Het tijdstip van begraven of bijzetten van stoffelijke resten en het bezorgen van de as wordt
voor elk geval afzonderlijk door de beheerder, in overleg met de betrokken nabestaande
vastgesteld.
3. ).
4. In bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van het hiervoor bepaalde.
Artikel 6. Herdenkingen en plechtigheden
1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de
begraafplaats worden ten minste vijf dagen van tevoren schriftelijk aangevraagd bij de
beheerder, onder opgave van datum, tijdstip en de wijze waarop de plechtigheid zal
plaatsvinden.
2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid, zijn verplicht zich in het belang
van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.
3. Het college kan een aangevraagde plechtigheid weigeren in het belang van de orde, rust en
netheid.

Indeling en administratie van de begraafplaats.
Artikel 7. Indeling begraafplaats
1. Het college draagt zorg voor een gewaarmerkte plattegrondtekening, nabij de hoofdingang van
de begraafplaats, waarop de indeling middels onderscheidenlijke vakken en grafnummering
staat aangegeven.
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Artikel 8. Uitgifte graven.
1. Op de begraafplaats worden uitsluitend uitgegeven: een algemeen of particulier graf, een
kindergraf, een urnenkelder, een urnenzuil, een (persoonlijk) strooiveld.
2. Graven worden in volgorde van ligging

en aansluitend op de reeds uitgegeven graven,

uitgegeven.
3. Het college kan afwijken van de indeling van de begraafplaats voor wat betreft de organisatie,
onderscheid en benutting van de vakkenbestemming van de afzonderlijke grafvelden.
Artikel 9. Aanduiding vakken met bestemming daartoe behorende graven
1. In vakken A, B, C, D, E, I, J, L,M en R. (volwassen graven ≥ 12 jaar) worden graven alleen
uitgegeven voor het begraven van overleden personen van 12 jaar of ouder.
2. In vak KA (kindergraven < 2 jaar/levenloos) worden alleen graven uitgegeven voor het
begraven van levenloos geboren kinderen of van overleden kinderen van 0 tot 2 jaar of de
bestemming van de as van kinderen in deze leeftijd.
3. In vak KB (kindergraven ≥ 2 jaar) worden alleen graven uitgegeven voor het begraven van
overleden kinderen van 2 tot 12 jaar of de bestemming van de as van kinderen van deze
leeftijd.
4. vak F is gereserveerd voor het begraven van lijken van mensen met een Islamitische
geloofsovertuiging.
5. In vak GK (urnenkelders) worden alleen asbussen of urnen bijgezet/begraven.
6. In vak G (columbarium) worden urnenzuilen uitgegeven voor het bijzetten van urnen en/of
asbussen.
7. Vak S (asverstrooiingsplaats) is aangewezen als algemeen strooiveld voor het verstrooien van
as van overledenen.
8. Vak PS (persoonlijk strooiveld) is aangewezen voor persoonlijke strooivelden voor het
verstrooien van as van overledenen.
9. Voor bepalingen met betrekking tot vak O wordt verwezen naar artikel 15.
10. In bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van het bepaalde in lid 1 t/m 8.
Artikel 10. Aantal lijken en asbussen per graf.
1. In de vakken A, B, C, D, E, I, J, L,M en R (volwassen graven ≥ 12 jaar), mogen in één graf de
lijken of asbussen worden begraven of begraven gehouden van maximaal twee overleden
personen.
2. In vak KA (kindergraven < 2 jaar/levenloos) mag in één graf maximaal één lijk of asbussen
van één lijk worden begraven of begraven gehouden van overleden kinderen in de leeftijd van
0 tot 2 jaar.
3. In vak KB (kindergraven ≥ 2 jaar) mag in één graf maximaal één lijk of asbussen van één lijk
worden begraven of begraven gehouden van overleden kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.
4. In vak F (islamitisch gedeelte) mag in één graf maximaal één lijk worden begraven of begraven
gehouden van overleden personen met een Islamitische geloofsovertuiging.
5. In vak F (islamitisch gedeelte) mag in één graf maximaal één lijk van een overleden en/of
levenloos geboren (Islamitisch) kind in de leeftijd tot en met 12 jaar worden begraven.
6. In vak GK (urnenkelders) mogen in één urnenkelder asbussen met of zonder urnen worden
bijgezet/begraven gehouden van maximaal 2 overleden personen.
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7. In vak G (columbarium) worden urnenzuilen uitgegeven voor het bijzetten en bijgezet houden
van urnen en/of asbussen van maximaal 2 overleden personen per zuil.
8. In vak PS (persoonlijk strooiveld) mag op een graf de as van maximaal 2 overleden personen
worden verstrooid.
9. In bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van het bepaalde in lid 1 t/m 8.
Artikel 11. Algemene bepaling omtrent de wijze van begraven en verstrooien.
Het begraven, verstrooien, bijzetten gebeurt binnen de afmetingen van het grafoppervlak of
persoonlijk strooiveld.

Bepalingen omtrent de aankleding van een graf.
Artikel 12. Reclame op graven en de begraafplaats.
Op de grafbedekking van de graven en op de begraafplaats is het aanbrengen of houden van
reclame, in welke vorm dan ook, niet toegestaan.
Artikel 13. De afmetingen van het graf / grafoppervlak;
1. voor volwassenengraf (>12 jaar) bedraagt 1.25 m x 2.25 m.
2. voor een kindergraf (< 2 jaar/levenloos) bedraagt 0.70 m x 1.00 m.
3. voor een kindergraf (> 2 jaar/12 jaar) bedraagt 1.10 m x 1.70 m.
4. voor een urnenkelders bedraagt 0.80 m x 0.80 m.
5. voor Islamitische volwassenen in een Islamitisch graf bedraagt 1.25 m x 2.25 m.
6. voor Islamitisch kind (0 tot 12 jaar) in een Islamitisch kindergraf bedraagt 0.70 m x 1.00 m.
7. voor een persoonlijk strooiveld bedraagt 1.00 m x 0,60 m.
Artikel 14. Diepte van de graven.
1. Alle graven, met uitzondering van de kindergraven, worden (dubbel-)diep gegraven.
2. De diepte van een;
a.

dubbeldiep graf bedraagt, 1.90 m.

b.

enkeldiep graf bedraagt, 1.20 m.

3. In bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van het bepaalde in lid 1.
Artikel 15. Afzonderlijke bepalingen voor Vak O
1. In vak O-1,2,3 worden, in afwachting van een nader onderzoek naar de status en voortzetting
van dit vak, géén gedenk- of graftekens vernieuwd, verwijderd of geplaatst, tenzij sprake is
van noodzakelijk onderhoud, beschadiging of verzakking zoals bedoeld in artikelen 28 en 29.
2. In vak O-1,2,3 worden, in afwachting van een nader onderzoek naar de status en voortzetting
van dit vak, géén nieuwe graven meer uitgegeven. In dit vak vindt per graf uitsluitend nog
bijzetting plaats, met dien verstande dat ook voor het bijzettingen geldt dat maximaal 2
overleden personen in één graf mogen worden begraven.
3. In bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van het bepaalde in lid 1.
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Bepalingen voor het aanbrengen of houden van grafbedekking op een
graf.
Artikel 16. Aanbrengen grafbedekking
4. Grafbedekking aanbrengen of houden met het oog op de blijvende inrichting van een graf
gebeurt uitsluitend door of namens de rechthebbende.
5. Overige nabestaanden en (aan-)verwanten kunnen grafbedekking, met het oog op het
gedenken en de rouwverwerking welke naar hun aard slechts tijdelijk op de graven wordt
gehouden of aangebracht, rekening houdende met het bepaalde in artikel 17 en artikel 18,
aanbrengen.
6. Grafbedekking mag geen afbreuk doen aan de begraafplaats.
Artikel 17. Grafbedekking welke afbreuk doet aan de begraafplaats
1. Grafbedekking, die is geplaatst met het oog op de blijvende inrichting van een graf,
a.

welke voor wat betreft de constructie ondeugdelijk is;

b.

welke voor wat betreft de toepassing van materialen, met verwijzing naar artikel 1 onder
“s”, onvoldoende is;

2. Onder een ondeugdelijke constructie wordt verstaan, een situatie die het gevaar oplevert
dat grafbedekking kan omvallen of inzakken.
3. De grafbedekking voldoet in ieder geval niet als wordt afgeweken van het bepaalde in de
artikelen 12, 18, 19, 20 , 21 en 22.
Artikel 18. Afmetingen grafbedekking.
1. De grafbedekking dient bij alle graven in ieder geval binnen de afmetingen van het
grafoppervlak, zoals bepaald in artikel 13 van dit reglement, te blijven.
2. Grafbedekking in de vorm van linten, kransen, bloemstukken en daarmee gelijkgestelde
voorwerpen die in verband met het afscheid naar hun aard slechts tijdelijk op de graven wordt
gehouden, mag de afmetingen van het grafoppervlak in geringe mate overlappen.
Artikel 19. Afmetingen grafbeplanting.
1. De maximaal toegestane hoogte van grafbeplanting is 1.25 m.
2. De grafbeplanting mag de oppervlakte van het graf niet overschrijden.
Artikel 20. Materiaalgebruik en vormgeving gedenk- en graftekens.
1. Voor de gedenk- en graftekens worden alleen materialen, als genoemd in artikel 1 onder “s”
gebruikt.
2. In bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van het bepaalde in lid 1.
Artikel 21. Toegestane afmetingen en uitvoering voor gedenk- en graftekens.
1. Voor de vakken A, B, C, D, E, F, I, J, KA, KB, L, M,O en R, geldt dat op een graf zowel een
staand als een liggend gedenkteken kan worden geplaatst. Ook een combinatie hiervan is
toegestaan.
2. Voor de graven in vakken A, B, C, D, E, F, I, J, L, M en R bedragen de afmetingen voor;
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a.

staande gedenktekens: hoogte 1.10 m boven het maaiveld en breedte 90 cm.

b.

liggende gedenktekens: lengte 80 cm en de breedte 90 cm.

3. Voor de graven in de vakken KA en KB (kindergraven < 2 jaar/levenloos) bedragen de
afmetingen voor;
a.

staande gedenktekens: hoogte 70 cm boven het maaiveld en breedte 60 cm.

b.

liggende gedenktekens: lengte 40 cm en breedte 60 cm.

4. Voor de graven in vak O bedragen de afmetingen voor;
a.

staande gedenktekens: hoogte 1.10 m. boven het maaiveld en breedte 90 cm.

b.

liggende gedenktekens: lengte 180 cm en de breedte 90 cm.

5. Voor de graven in vak PS bedragen de afmetingen voor;
a.

liggende gedenktekens; 30 cm x 30 cm.

6. Voor de urnenkelders in vak GK geldt dat deze door de beheerder worden aangelegd. De
urnenkelder wordt afgesloten door de beheerder met een daarvoor bedoelde afdekplaat. Op de
afdekplaat mag door rechthebbenden uitsluitend een liggende gedenkplaat worden aangebracht
waarvan de afmetingen bedragen:
a.

lengte 60 cm en breedte 40 cm.

7. Voor de zuilen in vak G geldt dat deze uitsluitend worden afgesloten met een door de
beheerder beschikbaar gestelde afdekplaat.
8. Voor de zuilen in vak G geldt tevens dat het niet is toegestaan andere voorwerpen aan de zuil
te bevestigen.
9. De in lid 2, 3, 4, 5 en 6 genoemde maten voor gedenktekens betreffen maximale
maataanduidingen.
10. Het is niet toegestaan op graven in de vakken GK en S randen of afscheidingen aan te brengen
of te houden.
11. Het is niet toegestaan op de graven van de afzonderlijke vakken kettingen en hekwerken aan
te brengen of te houden.
12. Indien randen worden aangebracht, mogen ze de maximale oppervlakte van het liggende
gedenk-/grafteken niet overschrijden.
13. Voor bepalingen met betrekking tot vak O wordt verwezen naar artikel 15.
14. In bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van het bepaalde in lid 1 t/m 9.
Artikel 22. Plaatsen of aanbrengen van losse voorwerpen
1. Op de graven, met uitzondering van die gelegen in het vak G en S, kunnen losse voorwerpen
worden geplaatst.
2. Op de graven gelegen in het vak GK (urnenkelders) worden geen losse voorwerpen geplaatst,
met uitzondering van losse bloemen en bloemstukken.
3. De rechthebbende ziet erop toe dat de losse voorwerpen niet van het graf geraken.
4. De losse voorwerpen mogen de hoogte, lengte en de breedte maten van het liggende en/of
staande graf-/gedenkteken qua omvang, vormgeving en maatvoering niet overschrijden.
Artikel 23. Tijdstip van plaatsing gedenk- en graftekens.
1. Het gewenste tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen van te
voren kenbaar te worden gemaakt aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt
bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. Het plaatsen van gedenktekens vindt plaats op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9.00
uur tot 16.00 uur.
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3. De uitgevoerde werkzaamheden dienen ter goedkeuring te worden gemeld bij de beheerder.
Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken dienen alsnog te worden verholpen.
4. Het college kan, op aangeven van de beheerder, in bijzondere gevallen afwijken van de tijden
genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel afwijken.

Bepalingen voor begraven of bijzetten
Artikel 24. Verwijdering en herplaatsen grafbedekking door rechthebbende bij bijzetting.
1. Met uitzondering van het bijzetten van asbussen in een urnenzuil moeten, voor zover nodig,
voor het bijzetten van stoffelijke resten of een asbus in een graf, door of namens de
rechthebbende grafbedekkingen worden verwijderd of herplaatst.
2. Alle werkzaamheden als gevolg van de activiteiten genoemd in lid 1, zijn voor risico en voor
rekening van die rechthebbende.
Artikel 25. Kennisgeving begraven en asbezorging.
1. De rechthebbende die stoffelijke resten wil laten begraven, een asbus wil bijzetten of as wil
verstrooien, geeft daarvan uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de dag waarop de
begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, vóór 12 uur schriftelijk kennis aan de
beheerder.
2. Indien de burgemeester verlof heeft verleend om het stoffelijk overschot binnen 36 uur na het
overlijden te begraven of te verbranden, moet de kennisgeving door de rechthebbende zo
spoedig mogelijk worden gedaan.
Artikel 26. Openen en sluiten van het graf ter begraving, bijzetting of bezorging
1. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as en het daarna sluiten van
een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen, gebeurt uitsluitend door het personeel
van de begraafplaats, op aanwijzing en onder toezicht van de beheerder.
2. De rechthebbende kan deze werkzaamheden, op aanwijzing en onder toezicht van de
beheerder, geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien deze zijn wens daartoe uiterlijk één
werkdag voorafgaand aan de dag van begraven, bijzetten of verstrooien vóór 12.00 uur
schriftelijk aan de beheerder kenbaar heeft gemaakt.
3. Nabestaande(n) die geen rechthebbende zijn, kunnen deze werkzaamheden, op aanwijzing en
onder toezicht van de beheerder, uitsluitend in het bijzijn van of met schriftelijke machtiging
van de rechthebbende geheel of gedeeltelijk zelf verrichten,.
Artikel 27. Begraving
1. De aanwijzing van de plaats van een graf geschiedt met inachtneming van het bepaalde in
artikelen 8, 9 en 10, door de beheerder.
2. Tot de begraving of bijzetting wordt niet overgegaan dan nadat de beheerder, indien deze
heeft geconstateerd dat aan de in de artikel 24, 25 en 26 opgenomen vereisten is voldaan,
hiervoor opdracht heeft verleend.
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Onderhoud graven en aansprakelijkheid
Artikel 28. Onderhoud en kosten graven
Voor alle graven geldt dat:
1. Het onderhoud en herstel van graven en de zorg voor de grafbedekking berust bij de
rechthebbende(n).
2. De rechthebbende dient, verwelkte bloemen, verdorde of verwaarloosde gewassen (inbegrepen
wintervaste gewassen) of kransen en kapotte voorwerpen, op eerste aanschrijving van de
beheerder op grond van lid 5, te herstellen of te verwijderen.
3. Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van grafbedekking
worden geacht voor rekening van de rechthebbende te komen.
4. Alle sporen van afval, als gevolg van dit onderhoud, plaatsing en herstel van een graf dienen
door degene die deze werkzaamheden uitvoert, van de begraafplaats te worden meegenomen
of in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
5. Het is aan de beheerder te beoordelen of rechthebbende(n) en bezoekers zich aan het in lid 1,
2, 3 en 4, bepaalde houden.
6. Ten aanzien van het gedeelte voor het kerkgenootschap als bedoeld in de Wlb kan het college
afwijken van het bepaalde in de artikelen 10, 16, 18, 21 en 28.
Artikel 29. Van aansprakelijkheid vrijgestelde gevolgen, oorzaken en handelingen.
1. Schade als gevolg van geplaatste elementen zoals bedoeld in artikel 17, eerste lid, komen voor
rekening en risico van de rechthebbende, of indien van toepassing, de rechtsopvolger.
2. Schade als gevolg van brand, storm, vorst, wateroverlast, bliksem, ontploffing, molest,
vandalisme en andere van buiten komende oorzaken, of ontstaan door het onderhouden
weghalen en terugplaatsen van monumenten en andere grafbedekking ten behoeve van
begraving, bijzetting of opgraving, alsmede gevolgschade door derden worden geacht voor
rekening en risico van de rechthebbende, of indien van toepassing, de rechtsopvolger te
komen.
3. De aanwezige grafbedekking wordt door en op kosten van de gemeente tijdelijk geheel of
gedeeltelijk verwijderd, herplaatst en bij schade hersteld, indien dit voor begraving of bijzetting
op een in de nabijheid gelegen graf om een of andere reden nodig mocht zijn.
4. Aanwezige grafbedekking blijft eigendom van de rechthebbende tot het moment waarop het
graf geruimd wordt. Vanaf het moment waarop het graf geruimd wordt, wordt de eigenaar van
de begraafplaats eigenaar van de grafbedekking.

Termijnen
Artikel 30. Tarieven voor het huurrecht op een graf.
Vervallen

Artikel 31. Termijnen van huurrecht op een graf.
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1

Het college gaat, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats zulks toelaat,
op een daartoe schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de periode van ten minste 10 jaren het
uitsluitende huurrecht op een graf aan.

2

a. Begraving of bijzetting in een graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum
grafrusttermijn van 10 jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging
van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn
voor het huurrecht ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn.
b.

De verlenging kan alleen worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is
overleden door één van de in artikel 37, lid 1 en 2 bedoelde personen.

c.
3

De hiervoor onder a bedoelde periode wordt naar boven toe afgerond op hele jaren.

Het in lid 1 van dit artikel bedoelde uitsluitende huurrecht wordt door het college en de
rechthebbende schriftelijk overeengekomen in een daarvoor bedoelde grafakte.

4

De rechthebbende is huurrechten verschuldigd. Door betaling van dit huurrecht verbindt zowel
de rechthebbende als ook het college zich definitief aan het overeengekomen huurrecht voor
een graf neergelegd in de daarvoor bedoelde grafakte.

5

De termijn van het huurrecht gaat, na betaling van het huurrecht, in op de dag dat het
stoffelijk overschot ter aarde wordt besteld.

6

Een recht als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan slechts aan één rechthebbende worden

7

Een uitsluitend recht op een graf geeft één rechthebbende, of een persoon genoemd in artikel

verleend ten behoeve van zichzelf en voor de personen genoemd in artikel 37, lid 1, 2, en 3.
37 lid 1,en 2 de zeggenschap over wie in dat graf wordt begraven en begraven wordt
gehouden, onder de algemene voorwaarden behorende bij de grafakte.
Artikel 32. Termijnen algemeen graf.
1. De gemeente heeft voor een periode van 10 jaar algemene graven in bezit voor de situatie dat
geen aanwijsbare of traceerbare nabestaanden kunnen worden aangewezen of worden
gevonden die het huurrecht voor een graf zouden kunnen / willen aangaan.

2. De termijn gaat in op de dag dat het stoffelijk overschot ter aarde wordt besteld.
Artikel 33. Over te leggen documenten.
Indien de begraving of bezorging van as in een bestaand graf zal plaatsvinden, dient een
machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd. De machtiging moet in ieder geval
zijn ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de
uitvaart voorziet.

Artikel 34 Huurrecht op een graf.
1. Indien nog niet gevestigd, heeft één ieder de mogelijkheid tot het aangaan van een huurrecht
op een graf.
2. Indien gevestigd, komt het huurrecht uitsluitend aan een rechthebbende toe.
3. Een nabestaande is tevens een rechthebbende als deze beschikt over een grafakte op zijn/haar
naam, en als het huurrecht voor het graf is betaald.
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4. De rechthebbende dient te zijn geregistreerd in het register van de daartoe bedoelde
begraafplaatsadministratie.
5. De grafakte specificeert tenminste de NAW-gegevens van de rechthebbende, de specificatie van
het graf waarin is begraven of bijgezet, de naam en geboortedatum van de overledene(n), de
exacte looptijd alsmede de vakaanduiding waarvoor het huurrecht is verkregen.
6. Het huurrecht wordt niet toegekend voor een verzoek om een algemeen graf of het gebruik van
het algemeen strooiveld.
7. Het college kan, uitsluitend voor een algemeen graf, in bijzondere omstandigheden afwijken
van het bepaalde in lid 4.
Artikel 35. Afstand doen van het huurrecht.
1. Zonder aanspraak te kunnen maken op enige restitutie van het tarief bij het huurrecht, kan een
rechthebbende schriftelijk afstand doen van het huurrecht ten behoeve van de gemeente. Van
ontvangst van een zodanige verklaring doet het college zo spoedig mogelijk schriftelijke
mededeling aan rechthebbende.
2. Alle rechten die een rechthebbende uit hoofde van het huurrecht toekomen, vervallen op de
dag dat de gemeente per post de schriftelijke afstandsverklaring heeft ontvangen.
Artikel 36. Overschrijven van huurrecht.
1. Een huurrecht van een graf kan worden overgedragen door overlegging aan de beheerder van
een door de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht.
2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het huurrecht worden overgeschreven op naam
van één van diens rechtsopvolgers.
Artikel 37. Overgangsregeling huurrecht.
1. Een rechthebbende kan uitsluitend rechten ontlenen aan hetgeen op het moment van de
inwerkingtreding van dit beleid in het register van de begraafplaatsadministratie was
opgenomen.
2. Nabestaanden die menen te voldoen aan artikel 34 lid 2 maar niet voldoen aan artikel 34 lid 3,
dienen uit eigen beweging aantoonbaar te maken dat zij als rechthebbende moeten worden
aangemerkt.
3. Voordat de rechthebbende, in een situatie als bedoeld in lid 4, aanspraak kan maken op een
graf waarvoor voorheen nog geen rechthebbende of rechtsopvolger in de daartoe bedoelde
begraafplaatsadministratie was geregistreerd, wordt de naam van degene die zich als
rechthebbende heeft gemeld alsmede het betreffende vak met de naam/namen van de in het
graf bevindende overledene(n), bekend gemaakt.
Artikel 38. Vervallen huurrecht.
1. De huurrechten voor een graf komen te vervallen:
a.

Door het verlopen van de termijn waarvoor het recht is verleend;

b.

Indien de rechthebbende schriftelijk afstand doet van het recht;

c.

Indien op verzoek van rechthebbende, door opgraving binnen de aangegane huurtermijn,
een leeg graf achterblijft;

d.
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Indien de begraafplaats wordt opgeheven.

2. Het college kan de huurrechten vervallen verklaren:
a.

Indien de betaling van de huurrechten ten behoeve van de vestiging of verlenging van het
huurrecht –ondanks een aanmaning- niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn
geschiedt;

b.

Indien de rechthebbende van een graf is overleden en het huurrecht niet binnen eenzelfde
termijn als hiervoor onder a bedoeld, is overgeschreven.

c.

Indien een rechthebbende, door doen of nalaten, zich niet houdt aan het bepaalde bij of
krachtens deze regeling.

3. In de gevallen als bedoeld in lid 1, onderdelen b en c en het genoemde in lid 2 vindt géén
restitutie plaats van (een deel van) de betaalde rechten.
4. De eventueel op het graf aanwezige grafbedekking kan tot het vervallen van het huurrecht
door de rechthebbende van het graf worden verwijderd.
5. Indien geen rechthebbende bekend is op het moment van het vervallen van het huurrecht,
wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, tweede en derde lid, van de Wet
mededeling gedaan van het einde van de periode van grafrecht.
Artikel 39. Algemene voorwaarden aan het huurrecht voor een graf
1. Het college kan “algemene voorwaarden aan het huurrecht voor een graf” vaststellen.
2. Indien vastgesteld, maken deze algemene voorwaarden

onlosmakelijk onderdeel uit van de

grafakte waarbij het huurrecht met de rechthebbende is overeengekomen. De voorwaarden
worden tezamen met de grafakte aan de rechthebbende ter hand gesteld.
3. Het college kan de “algemene voorwaarden aan het huurrecht voor een graf” wijzigen.

Ruimen van graven
Artikel 40. Ruiming graf
1. Graven worden zoveel mogelijk ineens geruimd, waarbij het bepaalde in artikel 31 van de Wet
in acht wordt genomen.

2. Bij de feitelijke uitvoering van het opgraven en ruimen wordt door de beheerder aan het
bepaalde in artikel 3 lid 3 gevolg gegeven.
Artikel 41. Procedure ruiming graf en bezorging overblijfselen en as.
Vervallen

Artikel 42. Bestemming losse voorwerpen na ruiming.
Indien losse voorwerpen door rechthebbende niet vóór de dag van de daadwerkelijke ruiming
worden verwijderd, vervalt het recht op deze voorwerpen aan de houder van de gemeentelijke
begraafplaats en zal de beheerder deze losse voorwerpen op het moment van ruiming verwijderen
zonder dat aanspraak kan worden gedaan op enige (schade-) vergoeding.
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Maatschappelijke betrokkenheid begraven, begraafplaats Boschhuizen.

Artikel 43. Vrijwillig klankbord gemeentelijke begraafplaats Boschhuizen.
Vervallen

Toezicht op de gemeentelijke begraafplaats
Artikel 44. Rechtsverhouding beleidsregels jegens rechthebbenden en gebruikers
Vervallen
Artikel 45. Rechthebbenden voldoen aan de beleidsregels tenzij1.
1. Rechthebbende(n) en gebruiker(s) zijn verplicht zich aan de in deze beleidsregels vervatte
normen te houden.
2. Van handelen in strijd met het bepaalde in het eerste lid is eveneens sprake als een
rechthebbende afwijkt van hetgeen in de ‘algemene voorwaarden voor het huurrecht op een
graf’, echter uitsluitend als de rechthebbende van de voorwaarden bij de grafakte kennis heeft
kunnen nemen en, deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 39 van
deze regeling.
3. Afwijking wordt, na constatering, bekend gemaakt aan de rechthebbende middels een
aangetekende brief, waarbij tevens een termijn van 4 weken wordt gesteld waarbinnen de
rechthebbende in de gelegenheid wordt gesteld de afwijking ongedaan te maken.
4. Indien de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van een grafakte zodat deze voor een
rechthebbende van toepassing zijn, dan wordt het afwijken zoals genoemd in dit artikel
gelijkgesteld met verzuim, op grond waarvan nakoming gevorderd kan worden.

Klachten
Artikel 46 Klachten
1. Eenieder kan, betreffende het begraven en dagelijks beheer van de begraafplaats een
schriftelijke klacht bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray
indienen.
2. Bij de behandeling van een klacht wordt, onder voorbehoud van de aard van de klacht
aangesloten bij de geldende klachtenregeling van de gemeente Venray.

Algemene overgangsbepalingen
Artikel 47
Alle op het moment van inwerkingtreding van dit beleid bestaande grafbedekkingen, die afwijken
van het gestelde in deze regeling, worden geacht in overeenstemming te zijn met dit beleid.
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Slotbepalingen
Artikel 48 Hardheidsclausule
1. In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat omtrent de uitleg of interpretatie van dit
reglement, beslist het college.
2. In

gevallen

waarin

deze

regels

niet

voorzien,

beslist

het

college,

tenzij

de

beslissingsbevoegdheid bij of krachtens de wet aan de raad is voorbehouden.
3. Dit reglement treedt in de plaats van alle voorafgaande gemeentelijke regelingen en
(algemene-) richtlijnen,

welke bepalingen bevatten die betrekking hebben op het dagelijks

beheer en toezicht op de gemeentelijke begraafplaats.

Artikel 49. Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als;
“reglement algemene begraafplaats Boschhuizen Venray 2014”.

17

