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Onderwerp
Verordening op het beheer, het gebruik en de inrichting van de Algemene begraafplaats Munsel 2008 en
Verordening tot eerste wijziging van de Verordening begrafenisrechten 2009.

Status
besluitvormend

Voorstel
1. De nieuwe Verordening op het beheer, het gebruik en de inrichting van de Algemene begraafplaats
Munsel 2008 vast te stellen.
2. Vast te stellen de “Eerste wijziging van de Verordening begrafenisrechten 2009”.
Inleiding
Na het vaststellen van het beleid voor de begraafplaats Munsel in 2007 is ook de huidige Verordening, die is
vastgesteld in 1996, opnieuw tegen het licht gehouden en gescreend op hedendaagse ontwikkelingen. De
Verordening is op diverse punten aangepast en is gebaseerd op de Model Verordening van de VNG. Met het
vaststellen van de Verordening zullen gelijktijdig de uitvoeringsbesluiten voor “grafbedekkingen” en “graven,
asbezorging en gedenkplaatsen” van kracht worden, zoals door ons college vastgesteld. Deze uitvoeringsbesluiten zijn als bijlage bijgevoegd.
Gelijktijdig met de nieuwe Verordening is ook als eerste wijziging van de Verordening begrafenisrechten 2009
vast te stellen. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de kortere graftermijn van urnengraven en urnennissen.
Beoogd effect
Met deze Verordening en bijbehorende uitvoeringsbesluiten wordt getracht de piëteit en rust op de begraafplaats verder te bevorderen. In het kader van Arbo zijn de openingstijden in bepaalde perioden van het jaar
aangepast. Verder wordt getracht met deze Verordening meer zaken gestructureerd te krijgen voor wat betreft het gebruik van de directe omgeving van een uitgegeven graf.
Argumenten
1.1 De huidige Verordening biedt niet altijd uitkomst.
De huidige Verordening biedt op diverse punten geen of onvoldoende mogelijkheden om op te treden tegen
zaken die niet gewenst zijn. Dit betreft bijvoorbeeld goederen, onderhoudsmaterialen en diverse spullen van
rechthebbenden die worden gebruikt voor het onderhoud van het graf. Deze spullen worden opgeslagen in
de directe nabijheid van graven.
Ook het aanbrengen van diverse materialen als grind en kunststof opsluitkanten geven een verstorend beeld
op de begraafplaats. Er worden steeds meer gronden in gebruik genomen direct rondom het graf die niet tot
het gebied behoren waarvoor grafrechten worden betaald en dus rechten voor zijn verleend. Deze gebieden
zijn wel ingericht en dus oneigenlijk in gebruik genomen. Hierdoor wordt het onderhoud door eigen medewerkers en ingehuurde aannemers bemoeilijkt. Dit heeft op sommige momenten al tot lastige conflicten geleid.
Door met deze Verordening de huidige en ook toekomstige rechthebbende erop te wijzen dat de inrichting
van de ruimte “om de graven heen” niet toegestaan is te gebruiken, worden deze conflicten voorkomen.
Het is dan ook wenselijk dat er een eenduidig beeld ontstaat dat rust en piëteit uitstraalt, wat bij deze begraafplaats hoort. Hier staat deze begraafplaats om bekend. Met het vaststellen van de nieuwe Verordening
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zullen alle rechthebbenden van graven waarop het vorenstaande van toepassing is, worden aangeschreven
om deze materialen te verwijderen.
1.2 De nieuwe Verordening 2008 is een afgeleide van de actuele modelverordening VNG.
Door gebruik te maken van de model verordening VNG wordt meer harmonie bereikt met in Nederland
gebruikelijke regels voor begraafplaatsen en is de gemeente meer verzekerd van een juridisch afgewogen
regelgeving.
2.1 Nadere regels ten aanzien van grafbedekkingen zijn in een uitvoeringsbesluit apart vastgelegd.
Op grond van artikel 20, derde lid, kan ons college nadere regels stellen ten aanzien van het aanvragen van
een vergunning, de aard, afmetingen en de wijze van aanbrengen van een grafbedekking. Hieraan wordt
gevolg gegeven door onderhavig uitvoeringsbesluit.
Het uitvoeringsbesluit grafbedekkingen heeft betrekking op 5 steenmodellen die kunnen worden gekozen. Dit
waren er voorheen 8, maar met het vaststellen van het nieuwe beleidplan is dit teruggebracht naar 5 modellen. Hierbij blijft onverminderd van kracht dat als men een bepaald steenmodel kiest men gebonden is aan de
beschikbare graf locaties die vrij zijn. Kiest men voor een specifiek graf dan is men gebonden aan het grafsteenmodel dat daarop van toepassing is conform de indeling die is vastgesteld op de inrichtingstekening
behorend bij het beleidplan.
Conform het nieuwe beleidplan is op de begraafplaats meer ruimte voorzien voor vrijere grafbedekkingen. Dit
is voorzien in zowel de kindergraven als op nog in te richten grafakkers. De verschillende mogelijkheden die
er zijn voor vrije grafsteenmodellen blijven ook van kracht op de afdeling K. Bij de kindergraven is ook een
nieuw grafakker ingericht waar meer flexibele en dus vrije steenmodellen kunnen worden toegepast.
Er blijft -zonder het heffen van leges- een vergunning nodig voor de steenhouwer om de grafmonumenten te
kunnen en te mogen plaatsen. Uit de praktijk is gebleken dat dit vereist is om de controle op de uitvoering/plaatsing van de steenmodellen in goede banen te leiden. Wel zal er binnen de grenzen van de maatvoeringen van de steenmodellen getracht worden om zo mogelijk flexibel om te gaan met speciale verzoeken
of kleine nuances in de uitvoering van het grafmonument van de gekozen modellen. Als het gekozen steenmodel na beoordeling teveel afwijkt van de standaard, dan dient de aanvraag gemotiveerd te worden afgewezen. In twijfelgevallen kan het college van B&W een besluit nemen over de toelaatbaarheid.
3.1 Nadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen zijn in een uitvoeringsbesluit vastgelegd.
Op grond van artikel 11, tweede lid, artikel 12 en 14 kan ons college nadere regels stellen ten aanzien van de
categorieën graven, het aantal lijken per graf, de afmetingen en de uitgifteduur. Idem geldt ten aanzien van
asbezorging en gedenkplaatsen. Hieraan wordt gevolg gegeven door onderhavig uitvoeringsbesluit.
In het uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen is opgenomen dat asbussen een graftermijn
van 10 jaar krijgen in plaats van de huidige 20 jaar. De huidige graftermijn die is uitgegeven voor 20 jaar blijft
gehandhaafd tot het einde van de nu reeds lopende graftermijn. Vanwege de aanpassing van de graftermijn
dient tevens de Verordening begrafenisrechten gewijzigd te worden. Deze wijziging wordt u bij deze ter vaststelling aangeboden.
4.1 Een gedenkplaats voor ongedoopt begraven kinderen en baby’s voorziet in een duidelijke behoefte.
Vroeger werden ongedoopte overleden kinderen/baby’s aangeboden bij de kerk. De kerk zorgde voor ter
aarde bestelling van deze baby’s. In de afgelopen jaren hebben diverse keren nabestaanden gevraagd waar
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hun (veelaal verplicht afgegeven) dierbare kindjes begraven liggen. In het register en in de praktijk is niet na
te gaan waar deze kinderen en baby’s zijn begraven. Wel bestaat het vermoeden dat deze wel op de begraafplaats zijn begraven en later zijn geruimd en herbegraven als dit mogelijk was. Voor deze overledenen
en vooral voor de nabestaanden van deze dierbaren is de wens dat er een gedenkplaats met een monument(je) wordt geplaatst op de begraafplaats Munsel. Het vergelijk hiervoor wordt aangehaald met de gedenkplaats op de begraafplaats Sint Jans Onthoofding in Liempde. De ruimte voor een dergelijke gedenkplaats is aanwezig en kan zonder veel moeite worden ingericht.
Kanttekeningen
1.1
Er zullen mogelijk door nabestaanden of rechthebbenden bedenkingen komen over het verbieden
van gebruik van de directe omgeving dat buiten het gehuurde graf valt. Het zal echter wel zo zijn dat
na verloop van tijd de bekendheid met de nieuwe regels er toe zal leiden dat de uitstraling en netheid
enerzijds en het inzien van het belang anderzijds toch gerechtvaardigd zullen zijn. Er zal energie gestopt moeten worden in de uitleg van het nieuwe beleid en de daarbij behorende Verordening en uitvoeringsbesluiten.
1.2
Deregulering:
Het is van uit algemeen beleid gewenst regelgeving te beperken. Afzien van een Verordening is niet
mogelijk omdat het hier vaak om emotioneel gevoelige zaken gaat, waardoor regels noodzakelijk zijn
om orde en rust te waarborgen. Administratieve lasten voor bewoner en bedrijven zijn wel tot een minimum beperkt.
Uitvoering en planning
Na het vaststellen door uw raad zal de “Verordening op het beheer, het gebruik en de inrichting van de Algemene begraafplaats Munsel 2008” in werking treden op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van
zes weken na de datum van openbare kennisgeving. In de verordening is opgenomen dat de oude verordening van 1996 dan komt te vervallen.
Communicatie
Na het vaststellen van deze Verordening zal hiervan openbaar kennisgeving worden gedaan in het Brabants
Centrum. Ook op de begraafplaats zal een aankondigingbord komen waarop deze Verordening en uitvoeringsbesluiten zullen worden opgehangen. De inwerkingtreding van de Verordening en uitvoeringsbesluiten
zal automatisch op de eerste dag na het verstrijken van 6 weken na publicatie het geval zijn.
Na vaststelling wordt de “Verordening tot eerste wijziging van de Verordening begrafenisrechten 2009”
opgenomen in de uitgave Bekendmaking besluiten van het gemeentebestuur van Boxtel. Hiervan wordt vervolgens melding gemaakt in Brabants Centrum.
Boxtel, 11-11-08
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL
de secretaris,
de burgemeester,
drs. J.K. Fraanje
F.H.J.M. van Beers
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Bijlagen
• Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen.
• Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Ter inzage
Modellenboek grafbedekkingen
Overzichtskaart grafvelden

Contactpersoon
Afdelingshoofd Openbare Werken, F. Fastenau, ffa@boxtel.nl, 0411 655236
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Aanhef
De raad van de gemeente Boxtel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-11-08;
gehoord de commissie Ruimtelijke Zaken;
gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet, de Algemene wet
bestuursrecht, het uitvoeringsbesluit grafbedekkingen, het uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen, het voornemen een gedenkplaats te realiseren op de begraafplaats voor in het verleden doodgeboren- en ongedoopte kinderen;
overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke
begraafplaats;

Besluit
1. De nieuwe Verordening op het beheer, het gebruik en de inrichting van de Algemene begraafplaats
Munsel 2008 vast te stellen.
2. Vast te stellen de “Eerste wijziging van de Verordening begrafenisrechten 2009”
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Verordening op het beheer, het gebruik en de inrichting van de Algemene begraafplaats Munsel 2008.
Hoofdstuk I Inleidende bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze Verordening wordt verstaan onder:
a. begraafplaats: de Algemene begraafplaats Munsel te Boxtel;
b. eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon
het uitsluitend recht is verleend tot:
1. het doen begraven en begraven houden van lijken;
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
3. het doen verstrooien van as;
c.

algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden
tot het doen begraven van lijken;

d. eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
1.

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

2.

het doen verstrooien van as;

e. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;
f.

eigen urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend
tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen;

g. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;
h. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
i.

verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

j.

grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats of gedenkplaats;

k.

gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

Pagina

2

Gewijzigd
Raadsbesluit

l.

Reg. nr : 0810687
Ag. nr
: 13
Datum : 17-02-09

beheerder: de als zodanig door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar alsmede
degene die hem vervangt;

m. rechthebbende: de rechthebbende op een eigen graf.
Artikel 2 Uitbreiding begrippen eigen en algemeen graf
1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt, voor zover van belang
onder 'eigen graf' mede verstaan: eigen urnengraf, eigen urnennis, eigen verstrooiingsplaats en eigen gedenkplaats.
2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt, voor zover van belang
onder 'algemeen graf' mede verstaan: algemeen urnengraf.
Hoofdstuk II Openstelling, orde en rust op de begraafplaats
Artikel 3 Openstelling begraafplaats
1. De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende door burgemeester en wethouders bij nadere regels vast te stellen tijden. Zij maken deze tijden openbaar bekend.
2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kan de toegang tijdelijk worden gesloten.
3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is, zich daarop
te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.
Artikel 4 Ordemaatregelen
1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen verboden, anders dan
met toestemming van burgemeester en wethouders, werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen op de begraafplaats te verrichten.
2. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats te rijden.
3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste en
tweede lid.
4. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden
aan de aanwijzingen van of namens de beheerder.
5. Degenen die zich niet aan de in het vierde lid bedoelde aanwijzing houden, moeten zich op eerste
aanzegging van of namens de beheerder van de begraafplaats verwijderen.
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Artikel 5 Plechtigheden
1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats moeten vijf dagen tevoren worden gemeld aan de beheerder onder opgave van datum en uur
van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden.
2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid moeten zich in het belang van de orde,
rust en netheid houden aan de aanwijzingen van of namens de beheerder.
Artikel 6 Opgravingen en ruimen
Het opgraven van lijken en het ruimen van graven is slechts toegestaan indien daarbij geen andere personen
aanwezig zijn dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast.
Hoofdstuk III Voorschriften voor lijkbezorging
Artikel 7 Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf
1. Degene, die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan op
werkdagen en uiterlijk 24 uur (en bij strenge vorst 48 uur) vóór het tijdstip van de begraving, bijzetting
of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om
het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig
mogelijk worden gedaan.
2. Het lijk of de asbus dient bij aankomst op de begraafplaats te zijn voorzien van een identiteitskenmerk.
3. 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 mag uitsluitend geschieden door het personeel van
de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij
hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan
de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling
niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van of namens de beheerder
op te volgen.
Artikel 8 Gebouwen
1. Het gebruik van de kapel moet uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag
waarop van de kapel gebruik zal worden gemaakt worden aangevraagd bij de beheerder.
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2. De (kapel)ruimte staat voor iedere plechtigheid gedurende een per keer vooraf te bepalen tijdsduur
ter beschikking van de aanvrager.
Artikel 9 Over te leggen stukken
1. Begraving mag slechts geschieden indien van tevoren het verlof tot begraven is overgelegd aan de
beheerder.
2. Indien de begraving of de bezorging van as in een eigen graf zal plaatsvinden, dient een machtiging
daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze
is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.
3. Begraving of bijzetting in een eigen graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum
grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn
met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of,
indien deze is overleden, door een van de andere personen, genoemd in artikel 17, tweede lid.
4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele
maanden.
5. De beheerder onderzoekt de genoegzaamheid van de overgelegde stukken.
Artikel 10 Tijden van begraven en asbezorging
1. De tijd van begraven is: van 1 november tot 1 maart van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot
12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur; en van 1 maart tot 1 november van maandag tot en met zaterdag
van 08.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur.
2. De tijd van het bezorgen van as is: op werkdagen van 08.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur.
3. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.
Hoofdstuk IV Indeling en uitgifte der graven
Artikel 11 Indeling graven en asbezorging
1. Op de begraafplaats kunnen worden uitgegeven:
a. eigen graven en eigen urnengraven;
b. eigen urnennissen;
c.

eigen verstrooiingsplaatsen;
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d. eigen gedenkplaatsen.
2. Burgemeester en wethouders bepalen bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de eigen graven en hoeveel verstrooiingen
van as er op of in de eigen graven kunnen plaatshebben. Zij bepalen tevens de afmetingen en de
uitgifteduur van de eigen graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging.
Artikel 12 Aantal overledenen in algemene graven
1. In de algemene graven kan een door burgemeester en wethouders te bepalen aantal lijken worden
begraven.
2. In de algemene urnengraven kan een door burgemeester en wethouders te bepalen aantal asbussen
met of zonder urn worden bijgezet.
Artikel 13 Volgorde van uitgifte
1. De eigen graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven.
2. Burgemeester en wethouders kunnen een eigen graf toewijzen anders dan voor directe begraving en
buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is.
Artikel 14 Categorieën
Burgemeester en wethouders kunnen bij nader vast te stellen regels de algemene en eigen graven onderverdelen in categorieën. Zij bepalen voor de verschillende categorieën de situering en oppervlakte.
Artikel 15 Termijnen eigen graven
1. Burgemeester en wethouders verlenen, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats
zulks toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig jaar het
recht op een eigen graf. De termijn begint te lopen op de eerste van de maand volgend op de datum
waarop de begraving/bijzetting heeft plaatsgevonden.
2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd
telkens met een termijn van 10 jaren, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn
wordt ingediend.
3. Een recht als in dit artikel bedoeld, kan slechts aan een rechthebbende worden verleend ten behoeve
van zichzelf en voor de personen genoemd in artikel 17, eerste lid. Verlening van het recht ten behoeve van een ander is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.
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Artikel 16 Grafkelder
Burgemeesters en wethouders kunnen aan de rechthebbende op een eigen graf vergunning verlenen tot het
daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door hen te stellen
voorwaarden.
Artikel 17 Overschrijving van verleende rechten
1. Het recht op een eigen graf kan op schriftelijke aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant of aanverwant tot
en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van een ander
dan de vorengenoemde personen is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.
2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het eigen graf worden overgeschreven op naam van de
echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, mits de
aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende. Overschrijving ten name van een ander dan de in de vorige zin bedoelde personen is slechts mogelijk, indien
daarvoor gewichtige redenen bestaan.
3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan burgemeester en
wethouders niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn, zijn burgemeester en wethouders bevoegd het recht op het eigen graf te doen vervallen.
4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van een jaar kunnen burgemeester en
wethouders het eigen graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een eigen graf dat inmiddels is geruimd.
Artikel 18 Afstand doen van graven
Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten
behoeve van de gemeente van het recht op het eigen graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doen
burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.
Artikel 19 Sluiting van graven
1.

2.

Op aanvraag van de rechthebbende kunnen burgemeester en wethouders een graf gesloten verklaren. Gedurende de tijd dat een graf gesloten is, mag daarop geen andere grafbedekking worden geplaatst en mag daarin geen andere begraving plaatshebben, of asbus worden bijgezet, dan wel as
worden verstrooid dan die van de stoffelijke overschotten van de personen die de rechthebbende in
zijn aanvraag met name heeft genoemd.
Burgemeester en wethouders bepalen in overleg met de rechthebbende de periode waarvoor de in
het eerste lid bedoelde sluiting zal geschieden. Zij stellen de bijzondere voorwaarden vast, waaraan
moet zijn voldaan alvorens het graf gesloten wordt verklaard.
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Hoofdstuk V Grafbedekkingen
Artikel 20 Vergunning grafbedekking
1. Voor het hebben van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van burgemeester en
wethouders.
2. De steenhouwer in opdracht van de rechthebbende van een eigen graf vraagt de vergunning voor het
hebben van een grafbedekking aan.
3. Omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekking
en de wijze van aanbrengen kunnen burgemeester en wethouders nadere regels vaststellen.
4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de door hen vastgestelde nadere regels.
5. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren indien:
a. niet voldaan wordt aan de door hen vastgestelde nadere 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.
6. Het bepaalde in artikel 23, lid 4, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 21 Grafbeplanting
1. Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert, kan door of namens de
beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.
Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door of namens de
beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende twaalf
weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende indien deze daartoe tevoren een aanvraag
heeft ingediend bij de beheerder.
2. Het aanbrengen van beplantingen buiten de grafbedekking is alleen toegestaan na toestemming en
volgens aanwijzing van de beheerder, en voor zover dat niet in strijd is met orde en netheid van de
begraafplaats en toegankelijkheid voor onderhoud. Beplantingen die buiten de grafbedekking worden
aangebracht en welke van blijvende aard zijn, mogen niet hoger worden dan 40 cm.
3. Grafbeplanting die buiten de grafbedekking zonder toestemming of anders dan aangewezen is aangebracht of onvoldoende wordt onderhouden kan op last van burgemeester en wethouders door beheerder worden verwijderd. Dit vindt niet eerder plaats dan nadat rechthebbende op een correcte wij-
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ze door middel van een brief, via het mededelingenbord op de begraafplaats en een aanwijzing bij
het graf is opgeroepen en de gelegenheid is geboden voor aanpassing. Bij verwijdering van de beplanting is geen recht op schadevergoeding.
Artikel 22 Verwijdering grafbedekking
1. De grafbedekking kan na het verstrijken van de graftermijn door burgemeester en wethouders worden verwijderd.
2. Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking wordt gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middel van een op het
te ruimen graf te plaatsen bordje door burgemeester en wethouders bekendgemaakt, tenzij het adres
van de rechthebbende bij burgemeester en wethouders bekend is. In dat geval maakt zij aan hem uiterlijk een jaar voor het genoemde tijdstip per brief hun voornemen bekend.
3. Op grond van een daartoe door de rechthebbende bij burgemeester en wethouders ingediende aanvraag, blijft de grafbedekking na verwijdering nog gedurende twaalf weken ter beschikking van degene aan wie een vergunning als bedoeld in artikel 20 was verleend. De aanvraag kan worden ingediend gedurende de in het tweede lid genoemde termijn.
4. De grafbedekking vervalt aan de gemeente indien:
a. geen verzoek op grond van het derde lid is ingediend en de termijn waarbinnen dit verzoek
had kunnen worden ingediend, is verstreken;
b. de grafbedekking niet binnen drie maanden nadat deze van het graf is verwijderd, is afgehaald.
c.
Artikel 23 Onderhoud door de rechthebbende
1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.
2. Indien hij nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kunnen burgemeester
en wethouders de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking
doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende twaalf weken ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.
3. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende behoorlijk per brief is opgeroepen om
te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking. De oproeping geschiedt door mededeling
op het mededelingenbord op de begraafplaats als het adres van de rechthebbende niet bekend is. Bij
het graf wordt een verwijzing naar de mededeling of beheerder aangebracht.
4. Burgemeester en wethouders kunnen de rechthebbende per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel
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van burgemeester en wethouders het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden.
5. De opslag van onderhoudsmaterialen, het aanbrengen van losse materialen zoals grind of houtschors, of het plaatsen, bevestigen en verzamelen van potten, standaards, bloemstukken en dergelijke buiten de grafbedekking, of in de directe nabijheid van urnennissen of urnengraven, is alleen toegestaan na toestemming en volgens aanwijzing van de beheerder, en voor zover dat niet in strijd is
met orde en netheid van de begraafplaats, toegankelijkheid voor bezoek of onderhoud en uitvoering
van onderhoud.
6. Materialen als genoemd in het vijfde lid, die zonder toestemming of anders dan aangewezen zijn
aangebracht of onvoldoende worden onderhouden kunnen op last van burgemeester en wethouders
door beheerder worden verwijderd. Dit vindt niet eerder plaats dan nadat rechthebbende op een correcte wijze door middel van een brief, via het mededelingenbord op de begraafplaats en een aanwijzing bij het graf is opgeroepen en de gelegenheid is geboden voor aanpassing. Bij verwijdering van
de materialen is geen recht op schadevergoeding.

Artikel 24 Onderhoud door de gemeente
Burgemeester en wethouders voorzien niet in het schoonhouden en het na verzakking opnieuw stellen van
een grafbedekking en in de zorg voor de winterharde beplantingen op eigen graven, eigen urnengraven of
eigen urnennissen.

Hoofdstuk VI Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen

Artikel 25 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as
1. Het voornemen van burgemeester en wethouders om een graf te ruimen wordt gedurende ten minste
een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden door middel van een bij
het te ruimen graf te plaatsen bordje ter kennis van de belanghebbenden gebracht, tenzij het adres
van de rechthebbende op het graf aan hen bekend is. In dat geval deelt zij mee wanneer de termijn
van uitgifte gaat verstrijken. Als de rechthebbende geen verzoek indient om de termijn te verlengen
maakt zij uiterlijk een jaar voor het genoemde tijdstip per brief het voornemen tot ruiming bekend.
2. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige overblijfselen van lijken worden begraven en de as
wordt verstrooid op een van de daartoe bestemde gedeelten van de begraafplaats.
3. Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende de in
het eerste lid bedoelde termijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de overblijfselen, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor herbegraving elders. Nabestaanden van een overledene waarvan een asbus al of niet met een urn is bijgezet in een algemeen graf kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om deze ter beschikking te houden voor herbegraving of verstrooiing
elders.
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4. De rechthebbende op een eigen graf, kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de overblijfselen te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze
elders opnieuw te doen begraven.
De rechthebbende op een eigen urnengraf of urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen
de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.
Hoofdstuk VII Gedeelte voor kerkgenootschap of kloosterorden
Artikel 26 Afwijkende regels en kennisgeving onderhoudsbehoefte van graven
1. Burgemeester en wethouders kunnen na overleg met het bestuur van het kerkgenootschap of kloosterorden ten aanzien van de openstelling van het gedeelte, de indeling van graven, de onderverdeling van graven in categorieën en de eisen voor de grafbedekking op het ter beschikking van het
kerkgenootschap gestelde deel van de begraafplaats nadere regels stellen die afwijken van de regels
krachtens de artikelen 3, eerste lid, 11, tweede lid, 14 en 20, derde lid, van deze Verordening.
2. Het bestuur van het kerkgenootschap of kloosterorden kan burgemeester en wethouders schriftelijk
verzoeken hem er schriftelijk van in kennis te stellen dat er onderhoud of herstel door de rechthebbende nodig is van de grafbedekking op een of meer graven op het deel van de begraafplaats dat
aan het kerkgenootschap of kloosterorden ter beschikking is gesteld.
3. Op grond van het in het tweede lid genoemde verzoek stellen burgemeester en wethouders het bestuur van het kerkgenootschap of kloosterorden schriftelijk in kennis dat de grafbedekking van een of
meer graven onderhoud en herstel behoeft. De kennisgeving laat de bevoegdheid van burgemeester
en wethouders onverlet om de rechthebbende op de graven ervan in kennis te stellen dat de grafbedekking moet worden onderhouden of hersteld.
Hoofdstuk VIII In stand houden historische graven en opvallende grafbedekking
Artikel 27 Lijst
1. Burgemeester en wethouders houden een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of
waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.
2. Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoeken burgemeester en wethouders of er
graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.
3. De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op
de in het eerste lid bedoelde lijst staan.
Hoofdstuk IX Inrichting register
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Artikel 28 Voorschriften
1. Burgemeester en wethouders stellen voorschriften vast voor het register van de begraven lijken en
de bezorgde as.
2. Het register wordt bijgehouden door of namens de beheerder.
Hoofdstuk X Slotbepalingen
Artikel 29 Intrekking oude regeling
De “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats 1996”, vastgesteld op 23 mei 1996 wordt ingetrokken.
Artikel 30 Overgangsbepaling
1. Besluiten die zijn genomen onder werking van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats
1996” en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze Verordening, worden dan
aangemerkt als besluiten krachtens deze Verordening.
2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze Verordening een aanvraag om vergunning op
grond van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats 1996 is ingediend en voor het tijdstip
van inwerkingtreding van deze Verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze Verordening toegepast.
3. Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de
Beheersverordening wordt beslist met toepassing van deze Verordening.
Artikel 31 Strafbepaling
Overtreding van het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt, voor zover niet reeds bij of krachtens
de wet strafbaar gesteld, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste
de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
Artikel 32 Inwerkingtreding
Deze Verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de
datum van openbare bekendmaking.
Artikel 33 Citeertitel
Deze Verordening wordt aangehaald als: “Verordening op het beheer, het gebruik en de inrichting van de
Algemene begraafplaats Munsel 2008”.
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Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-02-09
DE GEMEENTERAAD VAN BOXTEL,
de griffier,
de voorzitter,
drs. J Vis
F.H.J.M van Beers

Aanhef
De raad van de gemeente Boxtel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-11-08;
gehoord de commissie Ruimtelijke Zaken;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit
vast te stellen de volgende verordening:
Eerste wijziging van de Verordening begrafenisrechten 2009
Artikel I. Wijzigingen hoofdstuk 1 tarieventabel
Het bepaalde in hoofdstuk 1 van de bij de “Verordening begrafenisrechten 2009” behorende tarieventabel wordt
vervangen door:
1.1a

1.1a.1
1.1a.2
1.1a.3
1.1a.4
1.1a.5
1.1a.6
1.1a.7
1.1a.8
1.1a.9
1.1a.10
1.1b

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven in een
eigen graf alsmede het door of vanwege de gemeente onderhouden van de
begraafplaats wordt geheven voor een periode van 20 jaar:
voor een dubbel horizontaal graf (grafsoort AB)
voor een dubbel graf (grafsoort AC-A)
voor een driepersoons graf minimaal één urn (grafsoort AC-B)
voor tweemaal een dubbel graf (grafsoort AD)
voor een enkel kindergraf (grafsoort AE)
voor een dubbel kindergraf (grafsoort AF)
voor een keldergraf met twee grafruimten op elkaar (grafsoort BA))
voor een keldergraf met twee grafruimten naast elkaar (grafsoort BB)
voor een keldergraf met vier grafruimten (grafsoort BD)
voor een keldergraf met zes grafruimten (grafsoort BG)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.040,00
1.505,00
1.876,00
2.507,00
414,00
706,00
1.786,00
2.044,00
3.444,00
4.440,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen plaatsen van urnen
in een eigen urnengraf of urnenmuur, alsmede het door of vanwege de
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1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.3.
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gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt geheven
voor een periode van 10 jaar voor een urn in een urnenmuur

€

535,00

De rechten als bedoeld in de onderdelen 1.1a.1 tot en met 1.1a.10 kunnen
op aanvraag van de belastingplichtige worden geheven in de vorm van
een jaarlijkse belasting gedurende 20 jaar. Per jaar wordt geheven:
voor een dubbel horizontaal graf (grafsoort AB)
voor een dubbel graf (grafsoort AC-A)
voor een driepersoons graf minimaal één urn (grafsoort AC-B)
voor tweemaal een dubbel graf (grafsoort AD)
voor een enkel kindergraf (grafsoort AE)
voor een dubbel kindergraf (grafsoort AF)
voor een keldergraf met twee grafruimten op elkaar (grafsoort BA)
voor een keldergraf met twee grafruimten naast elkaar (grafsoort BB)
voor een keldergraf met vier grafruimten (grafsoort BD)
voor een keldergraf met zes grafruimten (grafsoort BG)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

181,00
134,00
166,00
222,00
37,00
64,00
159,00
181,00
304,00
392,00

De rechten als bedoeld in onderdeel 1.1b kunnen op aanvraag van
de belastingplichtige worden geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting
gedurende 10 jaar. Per jaar wordt geheven:

€

94,00

Artikel II. Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-02-09

DE GEMEENTERAAD VAN BOXTEL,
de griffier,
de voorzitter,
drs. J. Vis
F.H.J.M. van Beers
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