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I Alqemene Bepalinqen

Begripsaanduidingen

o

Artikel 1

ln dit Reglement wordt verstaan onder:
a. bestuur: het parochiebestuur als vertegenwoordiger van de rechtspersoon RK Heilige

Franciscusparochie te Monnickendam, eigenaresse van de begraafplaats.
b. begraafplaats: het terrein bestemd voor het begraven van overledenen en voor het be-

graven of bijzetten van asbussen van overledenen, geheten begraafplaats, gelegen aan
Zeevangsdijkje 4 te Edam.

c. beheerder: degene die door het parochiebestuur is belast met de dagelijkse leiding en
het beheer van de begraafplaats.

d. particulier (urnen-)graf: een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven
van een of meer overledenen of hun asbussen, waarvan het uitsluitend recht voor de
duur van twintig jaar is verleend aan één rechthebbende volgens de voorwaarden van dit
reglement, welk recht kan worden verlengd.

e. rechthebbende: de meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie het recht op een
particulier (urnen) graf is verleend.

f. algemeen graf: een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven van meer-
dere overledenen, die geen verwanten van elkaar behoeven te zijn, waarvan het recht
op medegebruik voor de duur van dertien jaar is verleend aan gebruikers volgens de
voorwaarden van dit reglement.

g. gebruiker: de meerderjarige persoon aan wie een recht op medegebruik in een alge-
meen graf is verleend.

h. grafrecht: het recht op een particulier (urnen-) graf voor twintig jaar, het recht op bewa-
ring van een asbus in de urnenbewaarplaats voor twintig jaar, het recht op medegebruik
in een algemeen graf voor 13 jaar.

i. bijzetting:
1. het begraven van een overledene in een graf waarin reeds een overledene is begra-

ven;
2. het begraven van een asbus/urn in een graf waarin reeds een overledene of een as-

bus/urn is begraven;
3. het plaatsen van een urn op een graf, waarin reeds een overledene of een as-

bus/urn is begraven;
4. het plaatsen van een asbus/urn in een urnenbewaarplaats of columbarium.

j. asbus: hermetisch afgesloten koker met de as van de overledene.
k. urn: voorwerp waarin een of meer asbussen zijn opgeborgen. De bepalingen voor asbus-

sen in dit Reglement gelden ook voor urnen.
l. urnenbewaarplaats of columbarium: voorziening op de begraafplaats waarin asbussen

of urnen in een afgesloten ruimte worden opgeborgen.
m. strooiveld: terrein dat bestemd is om permanent as te verstrooien.

Bestuur

Artikel2
Het bestuur is gebonden aan het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van
de Rooms Katholieke Kerk in Nederland en ter zake van het beheer van de begraafplaats bo-
vendien aan dit Reglement.

Beheerder

Artikel 3
Het bestuur kan een van zijn leden of een andere persoon, in dit reglement te noemen de be-
heerder, belasten met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats.
De beheerder is bevoegd om namens het bestuur opdrachten te verlenen, het beheer van de
begraafplaats betreffende en om namens het bestuur grafrechten te verlenen.

Regelingen vóór een begraving

Artikel4
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1. Voor de begraving dient aan de beheerder het verlof tot begraving of de bereidverklaring
tot het bezorgen van de as te worden getoond.

2. De voor de begraving en bewaring van een asbus noodzakelijke bescheiden, zoals de
grafakte en bewaring van een asbus noodzakelijke bescheiden, zoals de grafakte en de
kwitantie van betaling van de verschuldigde rechten, of een deugdelijk bewijs van begra-
ving of bewaring van een asbus voor rekening van derden en de eventuele autorisatie
van de rechthebbende (of de gebruiker) moeten vóór de begraving c.q. bewaring aan de
beheerder worden overlegd.

Bevorderen van natuurlijke ontbinding

Artikel5
1. Het is verboden om een overledene te begraven in een zinken of andere metalen of

kunststof (binnen)kist.
2. Bij de begraving van een overledene is het niet toegestaan om deze van een lijkhoes dan

wel een lijkomhulselte voorzien, welke niet voldoet aan het Lijkomhulselbesluit 1998 en
alle overige wettelijk voorgeschreven vereisten ten behoeve van de bevordering van de
lijkvertering en eventuele andere, met deze regelgeving samenhangende doeleinden. De
rechthebbende heeft er zorg voor te dragen dat hijzelf dan wel de bij de lijkbezorging be-
trokken uitvaartverzorger hiervoor afdoende maatregelen neemt en desgewenst op ver-
zoek van de beheerder een daartoe strekkende verklaring afgeeft.

3. Het is verboden om in een kist of ander omhulsel vooruverpen of objecten bij te sluiten die
niet tot de kist of de overledene behoren, anders dan kleine verteerbare grafgiften. De
materialen die verwerkt zijn in de lijkkist, de lijkhoes en de kleding van de overledene die-
nen zoveel mogelijk van natuurlijk verteerbare aard te zijn. ln geval van ernstige en ge-
rechtvaardigde twijfel of de materialen aan deze eis voldoen kan de beheerder een con-
trole instellen. Blijken de gebruikte materialen niet aan de eis te voldoen, dan kan de be-
graving geweigerd worden.

4. De rechthebbende is verantwoordelijk voor de naleving van de onder lid 1 Vm 3 ge-
noemde voorschriften.

De begraving van een overledene en de bewaring van een asbus

Artikel6
1. Een begraving of de bewaring van een asbus geschiedt op een dag en uur, met de be-

heerder tevoren overeen te komen en volgens aanwijzing van de beheerder.
De begraafplaats is niet toegankelijk voor de lijkwagen of de volgwagens. De beheerder
kan, uitsluitend voor personen met een fysieke beperking, uitzondering toestaan.

2. De kist, dan wel het omhulsel en de asbus moeten zijn voozien van een registratienum-
mer, welk registratienummer moet worden opgenomen in het register van de overlede-
nen.

Werkzaamheden op de begraafplaats

ArtikelT
1. Het delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van stoffelijke

resten en het bijzetten van asbussen geschiedt uitsluitend door het personeel van de be-
graafplaats, of in opdracht van het bestuur, door derden.

2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aan-
leg of het onderhoud van de graftekens en/of beplantingen gelegenheid om hun werk-
zaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen
hierbijde aanwijzingen van de beheerder.

3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begra-
vingen. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden ver-
richt, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafuerzorging door de na-
bestaanden toegelaten.

4. ledere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden
meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzingen van de beheerder.

Bezoekers

ArtikelS
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zijn geschied en moet bij de rechtsverkrijging schriftelijk worden vastgelegd dat het graf (arti-
kel 42) kan worden geruimd wanneer dit recht, door welke oorzaak dan ook, geeindigd is.

Adres rechthebbende en gebruiker

Artikel 14
De rechthebbende en de gebruiker zijn verplicht hun adres aan het bestuur op te geven, als-
mede de wrjziging van hun adres.

Overlijden rechthebbende en gebruiker

Artikel 15
1 . Na het overlijden van de rechthebben de of de gebruiker dient het grafrecht bin nen 6

maanden na een daartoe strekkend verzoek van de erfgena(a)m(en) te worden overge-
schreven op naam van de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner,
een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, of een pleeg- of stiefkind overeen-
komstig artikel 16.

2. lndien de rechthebbende of de gebruiker is overleden en in het graf dient te worden be-
graven of zijn asbus dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving als be-
doeld in lid 1 van dit artikelvoorafgaand aan die begraving of bijzetting te worden ge-
daan.

Overdracht grafrecht

Artikel 16
1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan het bestuur van een door

de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht, met
vermelding van de personalia en het adres van de rechtsopvolger.

2. Overdracht aan een ander dan de echtgenoot, een bloed- of aanven¡vant tot en met de
vierde graad of een, pleeg- of stiefkind van de rechthebbende (of gebruiker) is slechts mo-
gelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan naar het oordeel van het bestuur.

3. Een rechthebbende kan afstand doen van grafrechten, zonder aanspraak te kunnen ma-
ken op enige vergoeding. Afstand dient schriftelijk te geschieden.

Weigering tot begraving of bijzetting

Artikel 17
Het bestuur behoudt zich het recht voor, ook nadat grafrechten zijn verleend, om canonieke
redenen begraving van een overledene en met name de bijzetting in een dubbel graf, een fa-
miliegraf, een urngraf, of een algemeen graf te weigeren, onder teruggave van de reeds be-
taalde rechten, of alleen de begraving op een bepaald gedeelte van de begraafplaats toe te
staan.

Ontbindende voorwaarden grafrechten

Artikel 1B
Het bestuur verleent grafrechten uitdrukkelijk voor de tijd, gedurende welke het terreinge-
deelte, waarin zich de (urnen-)graven bevinden, tot de begraafplaats blijft behoren en voor de
tijd dat de begraafplaats in exploitatie blijft.
Aan de toegekende grafrechten kan geen titel ontleend worden zich te vezetten tegen de be-
stemmingsverandering van (een gedeelte van) de begraafplaats of tegen de voorgenomen
sluiting of gesloten verklaring van de begraafplaats.

lll Het verlengen van grafrechten

Schriftelijk informeren van de rechthebbende

Artikel 19
1. Het bestuur zal uiterlijk één jaar voor het verstrijken van een termijn, waarvoor grafrechten zijn

verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende schriftelijk attenderen op het
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Het bestuur bepaalt de tijden, waarop de begraafplaats voor bezoekers toegankelijk is. De be-
graafplaats is voor auto's en voor fietsen (al of niet met hulpmotor) gesloten. De beheerder
kan voor personen met een fysieke beperking uitzondering toestaan. Honden worden niet op
de begraafplaats toegelaten. Bezoekers wordt verzocht luidruchtigheid te vermijden.
Voor het houden van dodenherdenkingen of de plechtige onthulling van een grafteken moet
tevoren schriftelijke toestemming zijn verkregen van het bestuur.

Administratie

Artikel9
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van de administratie van de begraaf-

plaats. De administratie bevat in ieder geval het wettelijk verplicht register van de overle-
denen met vermelding van hun registratienummer en aanduiding van de plaats op de be-
graafplaats waar zij begraven zijn, alsmede een dergelijk register van de bewaarde as-
bussen. Deze registers zijn openbaar. Daarnaast bestaat er het nabestaandenbestand
grafrechten, waarin de namen en adressen van alle rechthebbenden en gebruikers wor-
den geregistreerd.

2. Het boekjaar van de begraafplaats loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ll Het vestiqen van het grafrecht

Sch riftel ij ke overeen komst

Artikel 10
Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst tussen de rechtheb-
bende of gebruiker met het bestuur, genaamd grafakte.
Op de begraafplaats kunnen begraven worden:
, zi) die als parochiaan staan ingeschreven bijde parochie en zij die met een parochi-

aan gehuwd waren;
. oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voor-

heen tot de parochie behoorden.
Het bestuur kan van lid 2 in uitzonderlijke gevallen añvijken en toestaan dat anderen op
de begraafplaats worden begraven.

Uitgifte van graven

Artikel 11

De graven van een gravenveld worden in volgorde, door de beheerder te bepalen, uitgege-
ven. Het is niet mogelijk een bepaalde grafruimte te reserveren, tenzij een recht wordt venvor-
ven als bedoeld in artikel 12. Het is niet noodzakelijk dat direct bij vestiging van een grafrecht
een begraving in het betreffende graf plaatsvindt.

Recht op particulier (urnen-)graf

Artikel 12
Het bestuur kan aan één meerderjarig persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht verlenen
om voor twintig jaren gebruik te maken van een bepaalde (urnen-) grafruimte, ten behoeve
van hemzelf, de echtgenoot, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, of een
pleeg- of stiefkind. Dit recht wordt verleend onder de voorwaarden, in dit reglement gesteld of
door het bestuur later te stellen. ln ieder geval moet betaling op grond van artikel 39 van dit
reglement zijn geschied en moet bij de rechtsverkrijging schriftelijk worden vastgelegd dat het
graf (artikel 42) kan worden geruimd wanneer dit recht, door welke oorzaak dan ook, geein-
digd is.

Recht op algemeen graf

Artikel 13
Het bestuur kan aan één meerderjarig persoon het recht verlenen om voor dertien jaren ge-
bruik te maken van een plaats in een grafruimte, bestemd voor meerdere overledenen. Dit ge-
deelde recht wordt verleend onder de voorwaarden, in dit reglement gesteld, of door het be-
stuur later te stellen. ln ieder geval moet betaling op grond van artikel 39 van dit reglement
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aflopen van de grafrechten en de voorwaarden bekend maken, waaronder deze grafrechten
kunnen worden verlengd voor een termijn van vijf of tien jaar.

2. lndien niet binnen drie maanden na verzending van de mededeling om verlenging van de termijn
van het grafrecht is verzocht dan zal van het aflopen van de termrjn door een zichtbare mede-
deling melding worden gemaakt bij het graf. De mededeling blijft gedurende één jaar aanwezig
maar tenminste tot het einde van de termijn van het grafrecht.

Algemene (urnen-)graven
1. Het recht van een gebruiker in een algemeen (urnen-)graf kan niet worden verlengd.

2. Ten minste zes en ten hoogste twaalf maanden vóór het verstrijken van de termijn van een
algemeen (urnen)graf doet het bestuur daarvan schriftelijk mededeling aan de gebruiker, wiens
adres bij hem bekend is.

Verzoek rechthebbende

Artikel 20
1. Een rechthebbende kan binnen twee jaren voor de afloop van de termrjn schriftelijk ver-

lenging van zijn rechten aanvragen voor een aansluitende termijn van vijf of tien jaren.
2. Het bestuur zal een aanvrage ingevolge lid 1 inwilligen, in zoverre van het recht tot be-

graven gebruik is gemaakt en geen bijzondere redenen, zoals de voorgenomen ruiming
van een gravenveld, zich daartegen verzetten.

Voorwaarden voor verlenging

Artikel2l
1. De verlenging van grafrechten wordt slechts verleend wanneer het onderhoud van het

graf zich naar het oordeel van het bestuur niet bevindt in kennelijke staat van veruvaarlo-
zing en op de voonvaarden geldend op het tijdstip waarop de verlenging ingaat en vol-
gens de als dan geldende tarieven.

2. het bestuur behoudt zich het recht voor de grafrechten, in zoverre geen gebruik tot be-
graven is gemaakt, niet te verlengen. ln dat geval kan de rechthebbende in de gelegen-
heid worden gesteld elders op de begraafplaats een grafrecht te vestigen.

Verlenging bij bijzetting

Artikel22
Wanneer in een particulier (urnen-)graf, bestemd tot het begraven van meerdere overledenen
of hun asbussen een bijzetting plaats vindt en daarbij de lopende termijn van het grafrecht
wordt overschreden door de grafrusttermijn van 13 jaar van degene die wordt bijgezet, wordt
het grafrecht verlengd met maximaal 13 jaar.
De verlengde periode is te rekenen vanaf de datum van bijzetting.

lV Einde van de qrafrechten

Artikel23

De grafrechten vervallen:

a. door het verlopen van de gestelde termijn met inachtneming van het bepaalde in artikel
19;

b. indien de tarieven overeenkomstig artikel 39 van dit reglement niet binnen één jaar na
het vestigen of verlengen van het grafrecht zijn betaald;

c. indien een terreingedeelte, waarin zich de (urnen-)graven bevinden, aan de bestemming
van begraafplaats wordt onttrokken of wanneer de begraafplaats niet meer als zodanig
wordt geëxploiteerd, overeenkomstig artikel 1B;

d. indien de aankondiging van het aflopen van de termijn van het graf recht overeenkomstig
añikel 19 bij het graf zichtbaar vermeld is geweesf en de rechthebbende gedurende die
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per¡ode niet heeft gereageerd.

e. indien de rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplanting verwaarloost en na
sommatie weigert te doen herstellen of de herstelkosten te voldoen, overeenkomstig arti-
kel 35;
indien de rechthebbende (of een gebruiker) bij onderhandse verklaring afstand doet van
een verkregen grafrecht,

V lndelinq van de beqraafplaats en onderscheid van de qraven

lndeling door bestuur

Artikel24
Het bestuur behoudt zich het recht voor de aanleg en de indeling van de begraafplaats, de be-
stemming van de gravenvelden en het onderscheid in (urnen-)graven vast te stellen en te wij-
zigen.

Soorten van graven

Artikel2S
1. Het bestuur verleent rechten op het tijdelijk gebruik, respectievelijk medegebruik van:

a. een particulier graf in een vak, waarop toegelaten worden graftekens van het betref-
fende model. Bijzetting van asbussen of urnen is toegestaan.

b. een particulier graf in een vak, waarop toegelaten worden graftekens na afzonder-
lijke goedkeuring. Bijzetting van asbussen of urnen is toegestaan.

c. een particulier kindergraf of een eigen graf voor een doodgeborene of een onvoldra-
gen vrucht in een vak, waarop toegelaten worden graftekens na afzonderlijke goed-
keuring.

d. een grafplaats in een algemeen graf. Bijzetting van asbussen of urnen is toege-
staan.

e. een particulier urnengraf in een urnengravenveld of in een urnenbewaarplaats.
2. De modellen graftekens worden omschreven in de voorschriften voor het toelaten van

graftekens en grafbeplantingen, zoals voorzien in artikel 33 .

Particuliere graven

Artikel26
Een particulier graf is bestemd voor het begraven van twee overledenen, dan wel één overle-
dene en één asbus/urn.
Alleen de als rechthebbende ingeschreven persoon kan degenen aanwijzen, die na overlijden
in een particulier graf mogen worden begraven of bijgezet.

Kindergraven

Arlikel2T
ln een kindergraf wordt een overleden kind begraven dat niet ouder was dan 12 jaar

Algemene graven

Artikel2S
ln een algemeen graf mogen niet meer dan twee overledenen boven elkaar worden begraven.

Particulier urnengraf

Artikel29
ln een particulier urnengraf kunnen een of twee asbussen worden begraven.
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Vl Asbussen

Bewaring van asbussen

Artikel 30
Asbussen kunnen op de begraafplaats bewaard worden door bijzetting:
a. in een bestaand graf;
b. in een particulier urnengraf dat deel uitmaakt van een gravenveld van urnen;
c. op een bestaand graf in een urn, die hecht aan de ondergrond is verbonden;
d. in een particulier urnengraf in de urnenbewaarplaats van de begraafplaats.

Recht op het bewaren van een asbus

Artikel 31
De artikelen 10 Vm 18 zln van overeenkomstige toepassing voor degenen die een recht willen
vestigen op het bewaren van een asbus op de begraafplaats op een van de in artikel 30 ge-
noemde wijzen.

Ruiming van asbussen

Artikel 32
Ruiming door het bestuur van een asbus na het vervallen van het recht op bewaren van de
asbus geschiedt door verstrooiing van de as op een strooiveld.

Vll Graftekens en grafbeplantingen

Verqunninq

Artikel33
Het bestuur kan uitsluitend aan rechthebbenden vergunning verlenen om graftekens en/of be-
plantingen op particuliere graven te doen aanbrengen. Deze moeten voldoen aan de'Voor-
schriften voor het toelaten van graftekens, grafbeplantingen en grafkelders' behorende tot dit
reglement (Bijlage 3) en die door het bestuur zijn vastgesteld. Deze voorschriften worden op
verzoek door de beheerder aan iedere belanghebbende verstrekt. Graftekens en/of beplantin-
gen, die naar het oordeel van het bestuur niet in overeenstemming zijn met deze voorschrif-
ten, worden door het bestuur geweigerd en kunnen na aangebracht te zijn door het bestuur op
kosten van de rechthebbende worden venvijderd.

Risico schade aan graftekens

Artikel34

I De graftekens worden door natrekking formeel eigendom van de eigenaar van de grond.
Het bestuur aanvaardt deze graftekens evenwel niet in beheer. Dit betekent dat de recht-
hebbende onverminderd verantwoordelijk blijft voor de voorwerpen die zich op de graven
bevinden, alsmede voor het onderhoud, met inachtneming van het bepaalde in artikel 35.

2 Schade aan graftekens ontstaan door storm en vandalisme wordt door het bestuur
uitsluitend vergoed voor zover deze risico's door een verzekeringsovereenkomst van
het bestuur zijn gedekt. Schade veroozaakt door op de begraafplaats uitgevoerde
werkzaamheden door personeel van de begraafplaats wordt door het bestuur uitsluitend
vergoed tot het bedrag waarvoor deze risico's door de desbetreffende
verzekeringsovereenkomst van het bestuur worden gedekt.

Onderhoud graftekens en grafbeplanting

Artikel35
1. De graftekens en grafbeplantingen moeten ten genoegen van het bestuurworden onder
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houden door de rechthebbenden. Onder behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan het
doen herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van graftekens en/of beplanting.
ln geval van kennelijke verwaarlozing van het onderhoud van een particulier graf, kan het
bestuur, voor zover de plicht tot onderhoud niet bij hem ligt, deze verwaarlozing vastleg-
gen in

een schriftelijke verklaring, die het toezendt aan de rechthebbende, die binnen één jaar na
ontvangst in het onderhoud voorziet.
lndien de ontvangst van de verklaring, bedoeld in het tweede lid, niet bevestigd wordt,
maakt het bestuur de verklaring bekend bij het graf, gedurende een periode van vijf jaar
dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien.
lndien toepassing is gegeven aan het tweede of derde lid en niet alsnog in het onderhoud
van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf op het moment dat de periode van
één dan wel vijf jaar, bedoeld in het tweede respectievelijk derde lid, is verstreken.
lndien het recht op het graf nog geen twintig jaar is gevestigd op het moment dat de
periode, bedoeld in het derde lid is verstreken, blijft de bekendmaking in stand totdat de
periode van twintig jaar is verstreken dan wel totdat in die periode in het onderhoud is
voorzien. lndien niet voordien in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht
op het graf zodra de termijn van twintig jaar is verstreken.

Tijdelijke verwijdering grafteken door de beheerder

Artikel36
1. lndien het vanwege het beheer van de begraafplaats naar het oordeel van de beheerder

nodig is kunnen het grafteken en/of de beplanting van het graf van een rechthebbende
op last van en voor rekening van het bestuur worden weggenomen en kan op het graf
t¡del¡k zand worden gedeponeerd. De rechthebbende wordt hiervan tevoren in kennis
gesteld.

2. Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen worden door de beheerder zonder voor-
afgaande waarschuwing van de graven verwijderd.

Verwijdering graftekens na einde grafrecht

Artikel3T
Binnen drie maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen grafteken en/of beplanting
door de rechthebbende van het graf worden verwijderd. Na verloop van drie maanden wordt
door de rechthebbende geacht geen prijs te stellen op het weer in bezit nemen van grafteken
en/of beplanting en is het bestuur gerechtigd deze te doen verwijderen en te doen vernietigen,
zonder dat enigerlei vergoeding hiervoor jegens rechthebbende verschuldigd is.

Graftekens algemene graven

Artikel38
Op graven mogen door de gebruikers uitsluitend graftekens worden opgericht of grafbeplan-
ting aangebracht volgens de voorschriften van het bestuur.

3

4

5.

o

Vlll Tarieven en onderhoud

Tarieven

Artikel 39
1. Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht, voor bijzettingen, voor onderhoud en

voor het verurijderen van graftekens en/of beplanting bij einde van de termijn waarvoor
een grafrecht is aangegaan worden tarieven geheven. Deze z¡n als volgt samengesteld
a. een bedrag voor de werkzaamheden aan het (urnen-) graf;
b. een bedrag voor het grafrecht;
c. een bedrag ineens of in jaarlijkse termijnen ter bestrijding van de kosten van het

door het bestuur uit te voeren algemeen onderhoud van de begraafplaats, voor de
duur van het grafrecht;
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d. een bedrag ter bestrijding van de kosten van verurijdering en vernietiging van het
grafteken en/of de grafbeplanting na het eindigen van het grafrecht.

Het bestuur stelt een afzonderlijke lijst op van de, voor de begraafplaats geldende tarie-
ven.

Algemeen onderhoud

Artikel40
Het bestuur zal zorg dragen dat de afrasteringen en/of ommuringen, de gebouwen, de paden,
de groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden. Tot dit on-
derhoud van de begraafplaats behoren de werkzaamheden aan de groenvoorziening en de
beplanting op en onmiddellijk achter de graven, in zoverre deze niet overeenkomstig artikel 33
door de rechthebbende zijn aangebracht.
Beperking onderhoudsverplichting

Artikel4l
Het bestuur verplicht zich aan het in artikel 40 omschreven onderhoud maximaal de bedragen
te besteden, die uit de tarieven op grond van artikel 39 voor onderhoud zijn verkregen en
daarvoor per jaar beschikbaar zijn, alsmede eventueel van overheidswege daarvoor verkre-
gen subsidies.
Deze beperking van de onderhoudsverplichting geldt in het bijzonder na sluiting of gesloten
verklaring van de begraafplaats.

Ruiming van graven en asbussen

Artikel42
Het bestuur heeft het recht de (urnen-)graven en de in de urnenbewaarplaats bewaarde as-
bussen, waarvan de rechten meer dan drie maanden vervallen zijn, te doen ruimen, met in
achtneming van de wettelijke termijn.

lX Overganqsbepaling

Artikel43
Rechthebbende met een grafrecht dat aantoonbaar voor onbepaalde tijd is verleend, zijn niet
het tariefonderdeelverschuldigd voor het grafrecht, zoals bedoeld in artikel 39, lid 1, sub b.

X Slotbepalinqen

Sluiting van een begraafplaats

Artikel44
Het bestuur behoudt zich het recht voor de begraafplaats voor begravingen en voor het bewa-
ren van asbussen te sluiten of gesloten te doen verklaren. Uitsluitend de betalingen voor be-
gravingen, waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden daarna door het bestuur aan recht-
hebbende gerestitueerd.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgravings- en overplaatsingskosten van resten en/of
graftekens naar een andere begraafplaats.

Klachten

Artikel45
Belanghebbenden kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats bij het
bestuur een schriftelijke klacht indienen. Het bestuur zal binnen 6 kalenderweken na ont-
vangst van de klacht beslissen en de klager schriftelijk daarvan in kennis stellen.

Onvoorzien

Artikel46
ln gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur
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Vervallenverklaring eerdere reglementen

Artikel4T
Het bestuur herroept de bepalingen en voorschriften van eerdere reglementen, de begraaf-
plaats betreffende en stelt dit reglement daarvoor in de plaats.

Wijziging reglement

Artikel48
Dit reglement heeft de goedkeuring van de bisschop van Haarlem.
Het bestuur is gerechtigd dit reglement te wijzigen.
Wijzigingen in dit reglement behoeven eveneens de goedkeuring van genoemde bisschop
De rechthebbenden en de gebruikers worden van de wijzigingen in kennis gesteld.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur op 26 maar12018 en

3T:on"n""i$'iggf?Æ 
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Bísdom IIaørlem - Amsterdam Juridísche Zaken

Het bestuur van de R.K. Parochie H. Franciscus
Noordeinde 17

I I41 AE MONNICKENDAM

Zilkerduinweg 375, 21 14 AM Vogelenzang
telefoon023-511 2630
telefax 023-511 2649

ínfo@b i s do m ha a r I e m - a m s t e r da m. n I

Betreft:
Datum:
Onze referentie.

Go edke aring b egrøafp laøts reg lement
Haarlem, 17 mei 2018
JH/BP/lr/reLnn I 61 92, zaalmr, 20 I B-04 I I

o

Geacht bestuur van de R.-K. Parochie H. Franciscus,

Naar aanleiding van uw schriftelijk verzoek d.d. 3 april 2018, waarmee u ons het door uw bestuur
opgestelde reglement van de begraafplaats van de R.-K. Parochie H. Franciscus te Monnickendam,
locatie H. Nicolaas te Edam doet toekomen, deel ik u mede dat ik goedkeuring hecht aan de inhoud van
het 'Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de RK Heilige Franciscusparochie, Locatie
R.K. Nicolaaskerk Edam, Zeevangsdijkje 4 te Edam', 6" druk d.d.26 maart2018. Het reglement is in
overeenstemming met de geldende regels voor het beheer van een begraafplaats in het R.-K. Bisdom
Haarlem-Amsterdam.

Ik verzoek u de in de aanhefvandeze briefgenoemde referentie en datum van deze goedkeuringsbrief,
de datum van de vaststelling van het parochiebestuur (26 maart 2018) en de datum van ingaan van het
reglement (l juni 2018) in het reglement (onder artikel4S) op te nemen en een definitief exemplaar ter
archivering naar het bisdom op te sturen.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geurformeerd, dank ik u hartelijk voor uw inzet.

Met vriendelijke groet,

+ t.^
T . dr. J.W.M. Hendriks
HulpbisschopA/icaris-Generaal
R.-K. Bisdom Haarlem-Amsterdam

Dr. B.J. Putter
Kanselier
R.-K. Bisdom Haarlem-Amsterdam

Graag bij correspondentie onze referentie vermelden.


