Reglement Bijzondere Begraafplaats Hervormde Gemeente Driezum

Begripsomschrijvingen
Dit reglement verstaat onder:
Administrateur: degene die door het college van kerkrentmeesters is aangewezen voor het verzorgen van de
administratie van de begraafplaats.
Beheerder: degene die door het college van kerkrentmeesters is belast met de dagelijkse leiding van de
begraafplaats of degene die hem vervangt.
Graf met uitsluitend recht (eigen graf): een graf of grafkelder waarvoor aan een natuurlijke persoon of
rechtspersoon uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken.
Algemeen graf: een graf waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven
houden van lijken.
Grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting.
Gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren.
Grafbeplanting: beplanting, welke door de rechthebbende op een graf wordt aangebracht.
Graftermijn: de termijn gedurende welke men krachtens uitsluitend recht of algemeen graf een lijk begraven mag
houden.
Rechthebbende: degene die een uitsluitend recht op een graf heeft.
Uitsluitend recht: het recht om gedurende een bepaalde periode één of meer lijken in een graf te doen begraven
of begraven houden.

Algemene bepalingen
Artikel 1
Beheer
De begraafplaats is eigendom van en wordt beheerd door de Hervormde Gemeente Driezum, vertegenwoordigd
door het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters kan een beheerder aanwijzen die de
dagelijkse leiding over de begraafplaats heeft. De begraafplaats wordt gebruikt tot het begraven van doden die
inwoner of oud-inwoner van Driezum zijn geweest en/of meelevend zijn geweest met Hervormde Gemeente te
Driezum.
Artikel 2
Administratie
De administratie van de begraafplaats wordt gevoerd door College van Kerkrentmeesters of door een door het
College van Kerkrentmeesters aangewezen administrateur.
Artikel 3
Register
Door het College van Kerkrentmeesters of de door hem aangewezen administrateur wordt een register
bijgehouden van alle op de begraafplaats begraven lijken, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar
zij begraven zijn. In dit register worden ook aangetekend de door het College van Kerkrentmeesters reeds
uitgegeven, maar nog niet gebruikte graven.
Artikel 4
Openstelling van de begraafplaats
1. De begraafplaats is voor iedereen dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Kinderen
beneden 12 jaar hebben slechts toegang, indien zij zijn vergezeld van een volwassene.
2. Het is verboden, gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is, zich op de
begraafplaats te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis.
3. Ter handhaving van orde en rust op de begraafplaats kunnen toegangen tijdelijk worden gesloten.
Artikel 5
Plaatsing van urnen
Het is op de gehele begraafplaats niet toegestaan urnen te plaatsen of te begraven.

De graven
Artikel 6
Termijnen
De graven worden in eigendom uitgegeven (conform de Wet op de lijkbezorging) voor de tijd van 30 jaar;
verlenging is mogelijk. Ten behoeve van begraving van doden moet een eigendomsbewijs worden
overlegd.
Artikel 7
Eigen graf
1. Het uitsluitend recht op een graf kan alleen schriftelijk worden verkregen; door het College van
Kerkrentmeesters wordt een eigendomsbewijs opgemaakt.
2. Op het eigendomsbewijs wordt vermeld welk graf is uitgegeven.
3. De rechthebbende op het graf ontvangt een exemplaar van het eigendomsbewijs.
4. De rechten, verschuldigd voor het verkrijgen van een eigendomsbewijs, inschrijving of overschrijving,
algemeen onderhoud of bijzonder onderhoud, voor het plaatsen van gedenkstenen en eventuele andere
heffingen worden bij afzonderlijk besluit van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld en op verzoek
aan de rechthebbenden uitgereikt of toegezonden. Bij niet betalen van verschuldigde rechten binnen 12
maanden, kan het recht tot begraven vervallen worden verklaard.
Artikel 8
Verlenging termijn eigen graf
1. De rechthebbende van een graf waarop een uitsluitend recht is gevestigd voor bepaalde tijd, kan verzoeken
deze termijn te verlengen. Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt verlengd, mits het verzoek gedaan is
binnen twee jaren voor het verstrijken van de termijn. De verlenging geschiedt telkens voor maximaal tien jaren.
2. Het College van Kerkrentmeesters doet binnen een jaar na de aanvang van de termijn waarin verlenging van
het recht kan worden verzocht, aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is of redelijke wijze bekend kan
zijn, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de termijn zoals bedoeld in lid 1. van dit artikel.
3. Beëindiging van een termijn dient schriftelijk te geschieden door de rechthebbende met overlegging van het
eigendomsbewijs; rechthebbende kan hierbij geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Artikel 9
Overschrijving van verleende rechten
1. Het uitsluitend recht op een graf kan op schriftelijk verzoek van de rechthebbende worden overgeschreven
ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant tot en met de derde graad.
Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van een ander is slechts mogelijk indien daarvoor
gewichtige redenen bestaan. Hierover beslist het College van Kerkrentmeesters.
2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of
levenspartner dan wel een bloed– of aanverwant tot en met de derde graad, mits het verzoek hiertoe schriftelijk
wordt gedaan binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende. Overschrijving ten name van een ander is
slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan. Hierover beslist het College van
Kerkrentmeesters.
3. Indien binnen de in lid 2 gestelde termijn geen verzoek tot overschrijving is gedaan, vervalt het recht aan het
College van Kerkrentmeesters.
4. Van iedere overboeking van het recht op een graf wordt aantekening gehouden in het in artikel 3 genoemde
register.
5. De rechthebbende krijgt een bewijs van overboeking.
Artikel 10
Openen, Opgravingen en ruimen
1. Het openen van graven in verband met het opgraven van begravenen en het ruimen van graven is slechts
toegestaan, indien daarbij geen andere personen aanwezig zijn dan degenen die met deze werkzaamheden zijn
belast.
2. Wanneer een rechthebbende een graf geopend wenst te hebben, moet het bewijs van eigendom aan de
administratie worden overlegd teneinde daarop aantekening van naam en datum der begraving te stellen tegen
een door het College van Kerkrentmeesters nader te bepalen tarief.
3. Binnen de tijd van 20 jaar, te rekenen vanaf de laatste opening, mag een graf niet worden gebruikt.

Grafbedekkingen
Artikel 11
Toestemming grafbedekking
1. Voor het hebben van een grafbedekking is schriftelijke toestemming nodig van het College van
Kerkrentmeesters.
2. Het College van Kerkrentmeesters kan nadere regels vaststellen omtrent de wijze van aanvragen van
toestemming, aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen.
3. Het College van Kerkrentmeesters kan de toestemming weigeren indien:
a. niet voldaan wordt aan de eventueel door hen vastgestelde regels;
b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;
d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.
Artikel 12
Grafbeplanting
Niet-blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door de beheerder
worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten,
kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke
voorwerpen worden gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende indien deze
daartoe tevoren een mondeling of schriftelijk verzoek heeft gedaan bij de beheerder.

Onderhoud
Artikel 13
Onderhoud door het College van Kerkrentmeesters
1. Teneinde de kosten van aanleg, instandhouding en onderhoud van de begraafplaats en de graven, waarin
door het College van Kerkrentmeesters wordt voorzien, te dekken, worden rechten geheven volgens een
tarievenlijst, die jaarlijks kan worden herzien. De rechten van een termijn worden geheven aan het begin van
een termijn. Nieuwe tarieven gaan altijd in aan het begin van een nieuw termijn.
2. Het College van Kerkrentmeesters belast zich met het onderhouden van de begraafplaats, waaronder wordt
verstaan het onderhoud aan paden, het maaien van het gras, het verzorgen van de algemene beplanting en de
watergangen e.d.
3. Het College van Kerkrentmeesters belast zich vanaf het jaar 2010 niet meer met het algemene onderhoud van
de graven, tenzij het onderhoud was afgekocht tegen het geldende tarief. Onder dit onderhoud wordt verstaan het
opnieuw stellen na verzakking en het schoonhouden van de gedenksteen, voor zover dit niet als
steenhouwerwerkzaamheden is aan te merken.
4. Het College van Kerkrentmeesters stelt zich niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan,
aan de grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt.
Artikel 14
Onderhoud door de rechthebbende
De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, met uitzondering van
het algemene onderhoud als bedoeld in artikel 13 lid 3. Te denken valt aan steenhouwerwerkzaamheden
(herstel en vernieuwing), onderhoud aan hekwerken en afscheidingen e.d., het kleuren en bijwerken van
opschriften en het verzorgen van graftuintje en niet-blijvende grafbeplanting. Wanneer de termijn niet verlengd
is of wanneer behoorlijk onderhoud is nagelaten, heeft het College van Kerkrentmeesters het recht de graven te
laten ruimen, gedenkstenen te verwijderen en de daaruit voortvloeiende kosten door te berekenen aan de
eventuele nabestaanden.

Klachten
Artikel 15
1. Rechthebbenden en andere, bij de begraafplaats een belang hebbende personen, kunnen omtrent feitelijke
handelingen of het nalaten van feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats bij het College van
Kerkrentmeesters een schriftelijke klacht indienen.
2. Het College van Kerkrentmeesters beslist binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht. Hij kan deze
termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen.
3. Het College van Kerkrentmeesters brengt de beslissing omtrent de klacht terstond schriftelijk ter kennis van

de klager.

Overgangsbepalingenen en slotbepalingen
Artikel 16
Het recht op een eigen graf, verleend voor het in werking treden van dit reglement, wordt geacht een uitsluitend
recht op een graf in de zin van de Wet op de lijkbezorging te zijn.
Artikel 17
1. Ingeval van verschil over de toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin het reglement niet
voorziet, beslist het College van Kerkrentmeesters.
2. Wijziging van dit reglement kan plaatsvinden door het College van Kerkrentmeesters.
3. Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2010. Alsdan vervallen de voordien bestaan hebbende
voorschriften en bepalingen op dit gebied, behoudens eerbiediging van rechten, verkregen voor de
inwerkingtreding van dit reglement.
Aldus vastgesteld te Driezum, op 27 april 2010
Namens het College van Kerkrentmeesters,

J.A. van der Meulen, secretaris

L. van der Sluys, voorzitter

