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1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. bestuur: het bestuur van de Stichting Begraafplaats van de 

Hervormde Gemeente van Houtrijk en Polanen te 

Halfweg; 

b. begraafplaats: de begraafplaats gelegen aan de Kerkhoflaan 

te Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer; 

c. beheerder: degene die door het bestuur met het beheer van de 

begraafplaats is belast, dan wel degenen die met bepaalde 

onderdelen daarvan zijn belast; 

d. administrateur: degene(n) die door het bestuur specifiek belast 

 is(zijn) met de administratie van de begraafplaats, voorts 

 bevoegd is(zijn) namens het bestuur opdrachten dienaangaande 

 te verlenen en bevoegd is(zijn) de in dit reglement bedoelde 

 grafrechten en vergunningen af te geven; 

e. algemeen graf: een graf, bij het bestuur in beheer waarin gelegenheid 

             wordt gegeven tot het doen begraven van lijken; 

f. particulier graf *: een graf, grafkelder en urnengraf daaronder begrepen, 

waarin aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht 

is verleend tot het doen begraven en begraven houden van twee 

of drie lijken en het bijzetten van twee of drie asbussen, 

dan wel een combinatie daarvan; 

g. urnengraf of urnenkamer: een particulier graf, waarin gelegenheid wordt 

gegeven tot het uitsluitend doen bijzetten of plaatsen van asbussen; 

h. gebruiker: de persoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in 

een algemeen graf is verleend. 

i. rechthebbende: de rechthebbende van een uitsluitend recht op een 

particulier graf, dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden 

in diens plaats te zijn getreden. 

 

*  In art. 23 Wlb. spreekt de wetgever nu van een particulier graf 

    in plaats van een huurgraf. 

 



3 

j. grafrecht: - het recht van gebruik van een ruimte in een algemeen 

      graf, hetzij 

       - het uitsluitend recht op een particulier graf; 

k. grafakte: de overeenkomst waarin overeenkomstig de bepalingen 

van dit reglement door of namens het bestuur een grafrecht 

wordt verleend. 

 

Artikel 2 

 

Op de begraafplaats kunnen overledenen van alle gezindten hun 

laatste rustplaats vinden. 

 

2. De begraafplaats 

 

Artikel 3 

 

1. Het beheer van de begraafplaats berust bij het bestuur. 

2. Onder toezicht van het bestuur worden een of meer daartoe door 

haar aangewezen personen belast met: 

a.    de administratie van de begraafplaats; 

b.    het beheer van de begraafplaats; 

c.    het algemeen onderhoud van de begraafplaats; 

d.    het delven of openen en sluiten van de graven. 

 

Artikel 4 

 

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de administratie van de 

begraafplaats. 

 

2. De administratie bevat 

a.    een register van alle op de begraafplaats begraven lijken, 

met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij 

begraven zijn en 

b.    een register van alle bijgezette asbussen, met de krachtens 
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de wet voorgeschreven gegevens, waaronder de plaats van 

bijzetting van de asbus op de begraafplaats. 

 

Deze registers zijn openbaar; de daarin opgenomen 

gegevens kunnen op verzoek ter inzage worden gegeven. 

 

3. De administratie bevat een register van alle rechthebbenden en 

gebruikers van de graven, met hun namen en adressen en 

aantekening van hun relatie tot de overledene. 

Dit register is niet openbaar. 

4. De rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht de wijziging van 

hun adres zo snel mogelijk aan de administratie door te geven. 

5. Van de in het tweede lid bedoelde registers kan een ieder, doch 

van het in het derde lid bedoelde register alleen 

rechthebbenden of hun rechtsopvolgers op verzoek een 

uittreksel verkrijgen. 

 

Artikel 5 

 

Bij de administratie van de begraafplaats is een plattegrond ter 

inzage aanwezig waarop de graven genummerd zijn 

aangeduid. 

In de mededelingenkast bij de ingang van de begraaf- 

plaats is eveneens een plattegrond aanwezig. 

 

Artikel 6 

 

1. De begraafplaats is voor bezoekers dagelijks toegankelijk als 

aangegeven bij de ingang van de begraafplaats. 

2. In verband met werkzaamheden op de begraafplaats kan de 

beheerder bezoekers de toegang tot (of een deel van) de 

begraafplaats tijdelijk ontzeggen. 

3. Bezoekers dienen zich ordentelijk te gedragen en indien nodig 

de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. 

Honden zijn op de begraafplaats niet toegestaan. 
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Artikel 7 

 

1. Het begraven van lijken geschiedt op maandag tot en met vrijdag 

tussen 9.00 en 15.00 uur, op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur. 

Het bijzetten van asbussen is op zaterdag niet mogelijk. 

Begraving of bijzetting op zon- en algemeen erkende feest- 

dagen of op afwijkende tijdstippen is, behoudens met 

toestemming van het bestuur, niet toegestaan. 

Voor begraving of bijzetting op een zaterdag, zondag of 

algemeen erkende feestdag gelden bijzondere tarieven, 

tenzij het begraven geschiedt op een van drie of meer op 

elkaar volgende zater-, zon- en feestdagen. 

2. Het tijdstip van begraven wordt telkens en voor elk geval 

afzonderlijk door de beherend uitvaartverzorger in 

overleg met de betrokken rechthebbende vastgesteld. 

 

3. Indeling van de begraafplaats en onderscheid van de graven 

 

Artikel 8 

 

1. Graven worden uitgegeven aansluitend op de reeds uitgegeven 

graven. Bij leven kan een bepaald graf worden gereser- 

veerd tegen betaling van het op dat moment daarvoor 

geldend tarief. 

2. Elk graf is groot 1 bij 2 meter en bestemd voor twee personen. 

Elke grafkelder is groot 1 bij 2,4 meter en bestemd voor 

twee personen. 

Elk urnengraf is groot 1 bij 1 meter en voorzien van een 

urnenkelder (l-b-h = 36-36-29 cm). 

Met toestemming van het bestuur kan een graf voor drie 

personen worden bestemd. 

In een graf kunnen ook één of meerdere asbussen worden bijgezet, 

waarbij twee asbussen gelden als de bijzetting van 1 persoon. 
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3. Het bestuur behoudt zich het recht voor de indeling van de 

begraafplaats, de bestemming van de gravenvelden en het 

onderscheid in graven vast te stellen en te wijzigen. 

4. Graven worden uitgegeven voor de termijn zolang de begraaf- 

plaats in exploitatie blijft. Alle grafrechten vervallen indien 

de begraafplaats overeenkomstig artikel 47 van de Wet op 

de lijkbezorging wordt opgeheven. 

 

Artikel 9 

 

1. De begraafplaats biedt gelegenheid tot het begraven van lijken in: 

a.    algemene graven, 

b.    particuliere graven en 

c.    particuliere grafkelders 

alsmede voor het bijzetten van asbussen in: 

d.    particuliere urnengraven, urnenkamer in de urnenwand en 

e.    particuliere graven en -grafkelders. 

2. Algemene graven worden uitgegeven voor een termijn van tien jaar. 

Deze termijn kan niet worden verlengd. 

Een stoffelijk overschot kan echter na afloop van de termijn 

op verzoek van de rechthebbende of anderszins belanghebbende, 

overeenkomstig de bepalingen van het dan geldende reglement in 

een nieuw uit te geven particulier graf worden herbegraven . 

3. Particuliere graven, -urnengraven, -kamers in de urnenwand en -grafkelders 

worden uitgegeven voor een termijn van twintig jaar. 

Deze termijn wordt op verzoek van de rechthebbende verlengd 

met een termijn van 10 jaar. 

Dit verzoek dient binnen één jaar voor het verstrijken van de 

termijn te worden gedaan. 

De verlenging kan door het bestuur niet worden geweigerd. 

4. Het recht op een particulier graf, - urnengraf, -urnenkamer en -grafkelder 

geeft de rechthebbende het uitsluitend recht daarin te doen begraven 

c.q. te plaatsen en begraven te houden. 

5. Het in artikel 9.1 b,c,d en e bedoelde grafrecht wordt schriftelijk 

bevestigd door middel van een grafakte. 
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Rechthebbenden of hun rechtsopvolgers kunnen op 

verzoek een duplicaat van de akte verkrijgen. 

 

Artikel 10 

 

1. Een asbus kan worden bijgezet in een particulier graf resp.- grafkelder. 

De bepalingen van dit reglement betreffende particuliere graven 

resp. - grafkelders en betreffende het begraven van lijken 

zijn van overeenkomstige toepassing. 

2. Een asbus kan niet in een algemeen graf worden bijgezet. 

Een asbus kan, behalve in een particulier graf, ook worden bijgezet in 

een particulier urnengraf of in een -kamer in de urnenwand. 

De bepalingen van dit reglement betreffende algemene graven 

en betreffende het begraven van lijken zijn van overeenkomstige 

toepassing met dien verstande dat particuliere graven, waarin slechts 

asbussen worden bijgezet, worden uitgegeven voor een termijn 

van twintig jaar. 

3. Asbussen kunnen alleen in en niet los op de graven worden geplaatst, 

tenzij opgenomen in het monument. 

 

4. Vereisten voor begraving of bijzetting 

 

Artikel 11 

 

1. Degene, of zijn gemachtigde, die een lijk wil doen begraven of 

een asbus wil doen bijzetten, geeft daarvan uiterlijk op de 

ochtend van de tweede dag voorafgaande aan de dag waarop 

de begraving of bijzetting zal plaatsvinden, kennis aan de 

beherend uitvaartverzorger. Daarbij wordt aangegeven ten 

aanzien van welke van de in artikel 9 bedoelde typen graven 

men een grafrecht wil vestigen, onder tijdige voldoening van 

de daarvoor verschuldigde rechten. 

 



8 

Daarbij wordt tevens door de aangever in overleg met de uitvaart- 

verzorger de wens kenbaar gemaakt over de gebruikmaking van het 

type lijkomhulsel. Zulks geheel in overeenstemming met de in de Wet  

op de lijkbezorging (Wlb) gestelde voorwaarden. 

2. Indien de burgemeester verlof heeft verleend om het lijk binnen 

36 uur na het overlijden te begraven moet deze kennisgeving 

zo tijdig mogelijk aan de beherend uitvaartverzorger worden 

gedaan. 

3. Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving dient het verlof tot 

begraving van de ambtenaar van de burgerlijke stand of 

een ander wettelijk daarmee gelijkgesteld document te  

worden overgelegd. 

4. Indien het lijk binnen 36 uur na het overlijden wordt begraven 

dient behalve het in het derde lid bedoelde verlof of 

document ook het in het tweede lid bedoelde verlof van de 

burgemeester te worden overgelegd. 

 

Artikel 12 

 

1. Indien de begraving of de bijzetting in een particulier graf zal plaats- 

vinden, dient een machtiging daartoe aan de beherend uitvaart- 

verzorger te worden overgelegd. 

De machtiging moet zijn ondertekend door de rechthebbende 

of, indien deze de overledene is, door degene die in de uitvaart 

voorziet. 

2. Begraving of bijzetting, dan wel bijzetting van een asbus in een 

particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen 10 jaar afloopt, 

kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de 

uitgiftetermijn tot tenminste 10 jaar na deze begraving of 

bijzetting. 

3. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende 

of, indien deze is overleden, door één van de in artikel 16, 

derde lid, bedoelde (rechts)personen. 
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Artikel 13 

 

1. De aanwijzing van de plaats van het graf geschiedt met inachtne- 

ming van het bepaalde in artikel 8, in overleg met de aan 

vrager (uitvaartverzorger) en door de beheerder van de 

begraafplaats. 

2. Tot de begraving of bijzetting wordt niet overgegaan dan nadat: 

  de beherend uitvaartverzorger heeft geconstateerd dat aan 

de in de artikelen 11 en 12 opgenomen vereisten is voldaan. 

3. Op de begraafplaats is geen rijdende baar aanwezig. De kist van de 

  overledene moet vanaf de aula naar het graf worden gedragen. 

  Minimaal twee dragers dienen professionele dragers te zijn. 

 

 

5. Tarieven 

 

Artikel 14 

 

1. De kosten voor het vestigen, overdragen of verlengen van een 

grafrecht op een algemeen graf of een particulier graf, voor 

bijzetting van een tweede of volgende lijk in een bestaand 

graf, voor het delven of openen en sluiten van een graf, 

voor de verplichte bijdragen in het algemeen onderhoud 

van de begraafplaats, van opgraving van een lijk, van 

ruiming van een particulier graf, het in artikel 21 bedoelde 

bedrag tot zekerheid, het verstrekken van inlichtingen 

uit de registers, alsmede de eventuele andere kosten die 

verband houden met het gebruik van de begraafplaats of 

begrafenisplechtigheden, worden jaarlijks vastgesteld in 

de vergadering van het bestuur en openbaar gemaakt in 

een tarieflijst (zie bijlage). 

2. Daarbij wordt tevens aangegeven, voor zover zulks met in dit 

reglement is geschiedt, wanneer of binnen welke termijn 

deze kosten moeten zijn voldaan. 

 

6. Verlenging en overgang grafrechten 
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Artikel 15 

 

1. Wanneer in een bestaand particulier graf een tweede of volgende lijk 

of een asbus wordt bijgezet, wordt de lopende termijn van 

het grafrecht indien nodig verlengd tot tien jaren, te rekenen 

vanaf de datum van bijzetting. 

2. De kosten van deze verlenging bedragen een evenredig deel van 

de kosten volgens de tarieflijst, waarmee de verlenging de 

lopende termijn te boven gaat. 

Een eventuele volgende verlenging geschiedt op de voet 

van het bepaalde in artikel 9, derde lid. 

 

Artikel 16 

 

1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan de 

administrateur van een door de rechthebbende of gebruiker 

en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van 

overdracht. 

2. In geval van overlijden van de rechthebbende blijft een particulier 

      graf voor ten hoogste 12 maanden in het gemeen bezit der 

gezamenlijke erfgenamen, totdat bij scheiding der boedel zal 

blijken wie rechthebbende is, tenzij bij testament daarover 

iets anders is beschikt en de overboeking van het grafrecht 

dientengevolge wordt vereist. 

3. Na het overlijden van de rechthebbende kan het grafrecht worden 

overgeschreven op naam van de echtgenoot, de geregistreerde 

partner of andere levenspartner, een bloed- of aanverwant, 

of een andere nabestaande dan wel een rechtspersoon die de 

zorg voor de instandhouding van het graf op zich neemt. 

Deze aanvraag dient binnen één jaar na het overlijden van de 

rechthebbende te worden gedaan. 

4. Voor elke overdracht of overboeking zijn de daarvoor vastgestelde 

kosten verschuldigd. 

 

7. Opgraving en ruiming 
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Artikel 17 

 

1. Lijken zullen, behalve op gezag van een gerechtelijke autoriteit, 

niet worden opgegraven dan met verlof van de burgemees- 

ter van Haarlemmermeer en voor zover het huurgraven 

betreft niet dan met toestemming van de rechthebbende. 

2. Voor opgraving zijn kosten verschuldigd. 

 

Artikel 18 

 

1. Graven worden niet eerder geruimd dan na afloop van tien jaren 

na het begraven of bijzetten van het laatste lijk. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid worden particuliere 

graven niet eerder geruimd dan met toestemming van de recht- 

hebbende, dan wel wanneer het recht overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 21 is vervallen. 

3. Algemene graven worden na afloop van de termijn geruimd. 

 De belanghebbenden worden hiervan tenminste 6 en ten 

hoogste 12 maanden voor het verstrijken van de termijn 

van uitgifte op de hoogte gebracht. Dit geschiedt schriftelijk 

onder gebruikmaking van het laatst bekende adres van de 

belanghebbende 

4. Urnen, die zijn geplaatst in de urnenmuur dan wel bijgezet in een 

    urnengraf of graf, worden na afloop van de termijn aan de laatst  

    bekende rechthebbende teruggegeven. 

 

8. Gedenktekens en grafbeplantingen 

 

Artikel 19 

 

1. Het plaatsen van monumenten, grafstenen, zerken of andere 

gedenktekens, alsmede het aanbrengen van heesters of 

andere beplantingen op graven geschiedt alleen met toe- 

stemming van of namens het bestuur. 
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2. Liggende stenen of zerken op huurgraven mogen niet groter zijn 

dan 90 bij 200 cm: op grafkelders niet groter dan 90 bij 240 

cm en op urnengraven niet groter dan 90 bij 100 cm. 

Staande monumenten en beplanting op particuliere graven, 

- grafkelders en - urnengraven mogen niet hoger zijn dan 

120 cm. Op algemene graven mogen uitsluitend liggende 

Stenen worden geplaatst met een afmeting van maximaal 60 bij 

90cm. 

3. Het (doen) plaatsen of aanbrengen van monumenten, grafstenen, 

zerken of andere gedenktekens of van heesters of andere 

beplantingen op graven geschiedt door of in opdracht van 

de rechthebbende . 

4. Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen, herstellen of ver- 

nieuwen van monumenten, grafstenen, zerken of andere 

gedenktekens of van heesters of andere beplantingen op 

graven komen voor rekening van de rechthebbende. 

5. Rechthebbenden zijn verplicht monumenten en grafbeplanting 

            goed te onderhouden. Onder dit onderhoud wordt 

begrepen het rechtzetten, herstellen of vernieuwen, het 

vergulden van opschriften, en het bijkleuren of schilderen 

van stenen en hekwerken en ornamenten. 

 

Artikel 20 

 

1. De in artikel 19 bedoelde gedenktekens of beplantingen worden 

geacht voor rekening en risico van de rechthebbende te zijn 

aangebracht. Schade als gevolg van brand, vandalisme, vorst, 

wateroverlast en andere van buiten komende oorzaken, of ont- 

staan door het weghalen en terugplaatsen van een gedenk- 

teken ten behoeve van een bijzetting, is voor rekening van de 

rechthebbende . 

 

2. De rechthebbende is verplicht de - door welke omstandigheden 

ook - aan een gedenkteken of beplanting toegebrachte 

schade te herstellen, indien de beschadiging zodanig is dat 

deze naar het oordeel van het bestuur het uiterlijk aanzien 



13 

van de begraafplaats schaadt. 

Ingeval van schade aan, dan wel verwaarlozing van het 

graf zal de beheerder van de begraafplaats dit aan de  

rechthebbende melden in een aangetekend verzonden 

schriftelijke verklaring. 

De rechthebbende heeft dan een jaar de tijd om de schade 

te verhelpen of de verwaarlozing op te heffen. 

 

3. Indien binnen een jaar na de dag van aanschrijving geen herstel 

of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het bestuur 

bevoegd tot verwijdering van de gedenktekens of beplan-  

tingen over te gaan, waarbij geldt dat zij voor deze handeling 

niet aansprakelijk kan worden gesteld, onverlet het recht van 

het bestuur tot herstel of vernieuwing op kosten van de recht-  

hebbende over te gaan. 

4. Dit artikel is mede van toepassing op vanwege het bestuur voor 

rekening van de rechthebbende aangebrachte gedenktekens 

of beplantingen. 

 

9. Einde van de grafrechten 

 

Artikel 21 

 

1. De grafrechten vervallen: 

a.    door het verlopen van de termijn; 

b.    indien de betaling van een verlenging van het grafrecht niet 

binnen drie maanden na aanvang van die termijn is 

geschied; 

c.     indien de rechthebbende  - ondanks een aanmaning – in 

       verzuim blijft een op grond van dit reglement op hem 

       rustende verplichting na te komen; 

d.    indien de rechthebbende van een graf is overleden en 

       binnen een jaar nadien door de nabestaanden geen 

       aanwijzing van een opvolger heeft plaatsgevonden; 

e.    indien de rechthebbende afstand doet van het recht. 

2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen c, d en e, 
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vindt geen terugbetaling plaats van een deel van de kosten 

van het grafrecht. 

3. De eventueel op het graf aanwezige grafmonumenten, beplan- 

      ting of andere voorwerpen moeten voor het vervallen van 

      een grafrecht door de zorg van de rechthebbende van het 

graf worden verwijderd. Indien deze hierin nalatig 

blijft, geschiedt het verwijderen door of namens het 

bestuur, voor rekening van de rechthebbende . 

 

10. Overgangs- en slotbepalingen 

 

Artikel 22 

 

Door vestiging van een grafrecht onderwerpen rechthebbenden 

en hun rechtsopvolgers zich aan de bepalingen van dit reglement, 

zoals dit eventueel nader wordt gewijzigd of aangevuld. 

Zij verplichten zich tot tijdige betaling van de daarop gebaseerde 

kosten en tarieven. 

 

Artikel 23 

 

Een exemplaar van dit reglement is verkrijgbaar bij de administratie. 

 

 

 

Artikel 24 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of indien verschil van 

mening bestaat over de uitleg van haar bepalingen, beslist het bestuur 

bestuur. 

 

Artikel 25 

Dit reglement treedt in de plaats van alle voorgaande regelingen, 

verordeningen en reglementen van de begraafplaats. 
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Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Begraafplaats 

van de Hervormde Gemeente van Houtrijk en Polanen te Halfweg 

in zijn vergadering van 28 september 2016 onder de bepaling dat dit 

reglement op 1 januari 2017 in werking treedt. 

De voorzitter,       De secretaris, 

 

 

 

 

 

J. van Gelder       G. Kranenburg 


