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I

Algemene Bepalingen
Artikel 1
In dit Reglement wordt verstaan onder:
a. bestuur: het bestuur van de Stichting Begraafplaats Sint Barbara te Amsterdam.
b. begraafplaats: het terrein bestemd voor het begraven van overledenen en voor het
begraven of bijzetten van asbussen van overledenen, gelegen aan Spaarndammerdijk 312
te Amsterdam.
c. beheerder: degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer
van de begraafplaats.
d. 1 particulier graf: een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven van een of
meer overledenen of hun asbussen, waarvan het uitsluitend recht is verleend aan één
rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement, welk recht kan worden
verlengd.
2 particulier urnengraf: een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven
van een of meer asbussen, waarvan het uitsluitend recht is verleend aan één
rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement, welk recht kan worden
verlengd.
3 particulier urnenkeldertje: een kelderruimte in de urnentuin van de begraafplaats,
bestemd voor het bijzetten van een of meer asbussen, waarvan het uitsluitend recht is
verleend aan één rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement, welk recht
kan worden verlengd.
e. algemeen graf: een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven van een of
meer overledenen, die geen verwanten van elkaar behoeven te zijn, waarvan het recht
op medegebruik voor de duur van tien jaar is verleend aan gebruikers volgens de
voorwaarden van dit reglement.
f. rechthebbende: de meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie het uitsluitend recht
op een particulier (urnen-)graf of een keldertje in de urnentuin is verleend, dan wel
degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.
g. gebruiker: de meerderjarige persoon dan wel rechtspersoon die de opdracht tot
begraven heeft gegeven van een overledene aan wie een recht op medegebruik in een
algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in de
plaats van deze persoon te zijn getreden.
h. grafrecht: het recht van gebruik van een ruimte in een algemeen graf of het uitsluitend
recht op een particulier graf, urnengraf of keldertje in de urnentuin.
i. grafakte: de overeenkomst waarin overeenkomstig de bepalingen van dit reglement door
of namens het bestuur een grafrecht wordt verleend.
j. bijzetting:
1 het begraven van een overledene in een graf waarin al een overledene is
begraven;
2 het begraven van een asbus/urn in een graf waarin al een overledene of een
asbus/urn is begraven;
3 het plaatsen van een urn op een graf, waarin al een overledene of een asbus/urn
is begraven;
4 het plaatsen van een asbus/urn in een keldertje in de urnentuin.
k. asbus: hermetisch afgesloten koker met de as van de overledene.
l. urn: voorwerp waarin een of meer asbussen zijn opgeborgen. De bepalingen voor
asbussen in dit Reglement gelden ook voor urnen.
m. urnentuin: omheind terrein op de begraafplaats waarin asbussen of urnen in een
onverbrekelijk afgesloten urnenkeldertje worden bijgezet
n. de wet: de Wet op de lijkbezorging.
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Bestuur
Artikel 2
Het bestuur is gebonden aan de statuten van de Stichting Begraafplaats Sint Barbara en ter
zake van het beheer van de begraafplaats bovendien aan dit Reglement.
Beheerder
Artikel 3
1. Het bestuur kan aan een van zijn leden of een andere persoon, in dit reglement te noemen
de beheerder, het beheer van de begraafplaats opdragen.
2. 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.
3. De beheerder is belast met:
a. de administratie van de begraafplaats;
b. het dagelijks beheer van de begraafplaats;
c. het onderhoud van de begraafplaats en van de afzonderlijke graven;
d. de dagelijkse leiding van het personeel.
Regelingen vóór een begraving
Artikel 4
Kennisgeving van en verlof tot begraven of bijzetten
1. Degene die een lijk wil doen begraven of een asbus wil doen bijzetten, of zijn gemachtigde
geeft daarvan uiterlijk drie dagen voorafgaande aan de dag waarop de begraving of de
bijzetting zal plaatsvinden, kennis aan de beheerder. Daarbij dient te worden aangegeven
ten aanzien van welke van de in de artikelen 13, 27 dan wel 28 bedoelde typen graven een
grafrecht gevestigd moet worden onder gelijktijdige voldoening van de daarvoor
verschuldigde rechten.
2. Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving dient het “verlof tot begraving”, afgegeven
door de ambtenaar van de burgerlijke stand, of een ander wettelijk daarmee gelijkgesteld
document te worden overgelegd.
3. Als de burgemeester verlof heeft verleend om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te
begraven, moet hiervan onverwijld aan de beheerder kennis worden gegeven.
4. Als een lijk binnen 36 uur na het overlijden wordt begraven dient behalve het in het derde lid
bedoelde verlof van de burgemeester ook het in het tweede lid bedoelde verlof of document te
worden overgelegd.
Artikel 5
Machtiging tot begraven of bijzetten in een particulier graf of urnengraf.
1. Als de begraving of de bijzetting in een particulier graf of urnengraf zal plaatsvinden, dient een
machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd. De machtiging moet zijn
ondertekend door de rechthebbende of, als deze overleden is, door degene die in de uitvaart
voorziet.
2. Begraving in een particulier graf of urnengraf waarvan de uitgiftetermijn binnen tien jaar
afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn tot
tenminste tien jaar na deze begraving.
3. Bijzetting van een asbus in een particulier graf, urnengraf of urnenkeldertje waarvan de
uitgiftetermijn binnen tien jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging
van de uitgiftetermijn tot tenminste tien jaar na deze bijzetting.
4. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, als deze is overleden,
door een van de in artikel 17, tweede lid, bedoelde personen.
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Artikel 6
Tot de begraving of bijzetting wordt niet eerder overgegaan dan nadat:
1. de beheerder heeft geconstateerd dat aan de in de artikelen 4 en 5 opgenomen vereisten is
voldaan, en
2. bij begraving van een lijk, de beheerder de identiteit ervan heeft vastgesteld door vergelijking
van het op de kist of een ander lijkomhulsel vermelde registratienummer met dat op een
bijgevoegd document dat ook de namen, geboorte- en overlijdensdatum van de
overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat.
Bevorderen van natuurlijke ontbinding
Artikel 7
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 dienen aan alle overige wettelijk voorgeschreven vereisten
ten behoeve van de bevordering van de lijkvertering en eventuele andere met deze regelingen
samenhangende doeleinden te worden voldaan. De rechthebbende heeft er zorg voor te dragen
dat hij zelf dan wel de bij de lijkbezorging betrokken uitvaartverzorger hiervoor afdoende
maatregelen neemt en desgewenst op verzoek van de beheerder een daartoe strekkende
verklaring afgeeft.
3. Het verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet
tot de kist of de overledene behoren, anders dan verteerbare kleine grafgiften. De materialen
die verwerkt zijn in de lijkkist, de lijkhoes en de kleding van de overledene dienen zoveel
mogelijk van natuurlijk verteerbare aard te zijn. In geval van ernstige en gerechtvaardigde
twijfel of de materialen aan deze eis voldoen, kan de beheerder een controle instellen.
Blijken de gebruikte materialen niet aan de eis te voldoen dan kan begraving worden
geweigerd.
4. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het naleven van de onder lid 1 t/m 3 vermelde
voorschriften. Eventuele schade en of kosten ten gevolge van niet-naleving van deze
voorschriften zullen op de rechthebbende worden verhaald.
De begraving van een overledene en de bewaring van een asbus
Artikel 8
1. Het begraven van lijken en het bijzetten van asbussen geschiedt op maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 en 15.30 uur, op zaterdag tussen 09.00 en 13.30 uur. Voor begraving of bijzetting
op een zaterdag gelden bijzondere tarieven. In bijzondere omstandigheden kan in overleg met
de beheerder hiervan worden afgeweken.
2. Het tijdstip van begraven of bijzetten wordt telkens en voor elk geval afzonderlijk door de
beheerder, in overleg met de betrokken uitvaartonderneming, rechthebbende of gebruiker of
diens vertegenwoordiger, vastgesteld.
3. De kist, dan wel het omhulsel en de asbus moeten zijn voorzien van een registratienummer,
welk registratienummer moet worden opgenomen in het register van de overledenen.
Werkzaamheden op de begraafplaats
Artikel 9
1. Het delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van stoffelijke resten
en het bijzetten van asbussen geschieden uitsluitend door het personeel van de begraafplaats of,
in opdracht van het bestuur, door derden.
2. Het bestuur geeft aan hen die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of
het onderhoud van de graftekens en/of beplantingen, gelegenheid om hun werkzaamheden te
verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen
van de beheerder.
3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en
diensten in de aula of kapel. Op zaterdagen mogen werkzaamheden door beroepskrachten in
opdracht van rechthebbenden alleen worden verricht na overleg met de beheerder.
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Bezoekers
Artikel 10
1. De begraafplaats is voor bezoekers dagelijks toegankelijk van 08.00 tot 18.00 uur.
2. De administratie is op werkdagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
3. In verband met werkzaamheden op de begraafplaats kan de beheerder bezoekers de toegang
tot de gehele begraafplaats of een gedeelte daarvan tijdelijk ontzeggen.
4. Bezoekers die werkzaamheden aan hun grafmonument hebben te verrichten, zijn verplicht zich
in het belang van de rust, orde en uit het oogpunt van piëteit te houden aan de aanwijzingen
van het personeel. Als uit de werkzaamheden schade voortvloeit, dient de bezoeker dit te
vergoeden.
5. De toegang tot de begraafplaats kan worden ontzegd aan personen die zich op hinderlijke wijze
gedragen of waarvan het gedrag indruist tegen de eisen van piëteit of van orde.
6. Als aanvullende orde-bepalingen gelden op de begraafplaats dat het niet is toegestaan:
a. te rijden op een fiets of een bromfiets;
b. gebruik te maken van een motorrijtuig anders dan voor invaliden of mindervaliden of voor
materiaalvervoer waarbij als maximumsnelheid wordt aangehouden 5 km per uur;
c. niet aangelijnde honden mee te nemen;
d. op de graven/grafmonumenten te lopen of anderszins zich te gedragen in strijd met de
eerbied aan de doden verschuldigd;
e. gereedschappen of andere voor het uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijke
voorwerpen op grafmonumenten neer te leggen;
f. handel te drijven of reclame te maken;
g. zonder vergunning gedenktekens, urnen, aanvullende inscripties of andere
toebehoren/voorwerpen aan te brengen;
h. zich op het terrein of in de gebouwen te bevinden gedurende de tijd dat de begraafplaats
niet voor het publiek geopend is.
Administratie
Artikel 11
1. De grafadministratie bevat
a. Het wettelijk verplicht register van alle op de begraafplaats begraven overledenen, met
vermelding van hun registratienummer en aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn
b. Een register van alle bijgezette asbussen met de op grond van de wet voorgeschreven
gegevens, waaronder de plaats van bijzetting van de asbus op de begraafplaats.
c. Bij de administratie berust een plattegrond van de begraafplaats waarop de graven
genummerd zijn aangeduid.
De registers zijn openbaar; de daarin opgenomen gegevens worden op verzoek, tegen betaling
van de daarvoor verschuldigde rechten, ter inzage gegeven.
2. De administratie bevat een register van alle rechthebbenden en gebruikers van de graven met
hun naam en adres en aantekening van hun relatie tot de overledene. Dit register is niet
openbaar.
3. De rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht bij wijziging van hun adres de nieuwe gegevens
aan het bestuur door te geven.
4. Van de in het eerste lid bedoelde registers kan eenieder, doch van het in het tweede lid
bedoelde register alleen rechthebbenden en gebruikers of hun rechtsopvolgers, tegen betaling
van de daarvoor verschuldigde kosten een uittreksel verkrijgen.
5. Het boekjaar van de begraafplaats loopt van 1 januari tot en met 31 december.

II Het vestigen van het grafrecht
Schriftelijke overeenkomst
Artikel 12
1. Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur, genaamd
grafakte.
2. Het bestuur bepaalt aan wie op de begraafplaats een grafrecht wordt uitgegeven.
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Uitgifte van graven dan wel van urn/asbus locaties
Artikel 13
1. De begraafplaats biedt gelegenheid tot het begraven van lijken dan wel het bijzetten van
urnen/ asbussen in:
a. algemene graven, bestemd voor de begraving van drie overledenen en niet bestemd
voor asbussen dan wel urnen.
b. particuliere graven (of grafkelders), bestemd voor de begraving van tenminste drie
overledenen en/of de bijzetting van de asbussen van vier (in grafkelders vijf) overledenen.
c. particuliere urnengraven, bestemd voor maximaal vier asbussen dan wel urnen tenzij
anders wordt overeengekomen.
d. particuliere keldertjes in de urnentuin, bestemd voor het bijzetten van maximaal vier
asbussen dan wel urnen.
e. particuliere dan wel algemene graven, bestemd voor kinderen en nader aan te duiden door
de beheerder.
2. Een algemeen graf wordt uitgegeven aansluitend op de reeds uitgegeven graven. Een
particulier graf, urnengraf of -keldertje kunnen in overleg met de beheerder worden uitgezocht.
Recht op een particulier graf, urnengraf of –keldertje (urnentuin)
Artikel 14
1a. Grafrechten voor particuliere graven worden uitgegeven voor een termijn van tien jaar en
twintig jaar of voor onbepaalde tijd. Verlenging is mogelijk voor telkens een periode van
minimaal vijf en maximaal twintig jaar.
1b. Grafrechten voor particuliere graven die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd, blijven bestaan tot
het moment dat de begraafplaats wordt opgeheven, mits de rechthebbende eens in de 10 jaar
aan de beheerder te kennen geeft dat op een verdere instandhouding van het graf wordt prijs
gesteld.
1c. Aan het Grafrecht is de verplichting tot het betalen van onderhoudsrechten verbonden. (zie ook
artikel 25)
2. Een begraving in een particulier graf wordt slechts toegestaan als op het tijdstip van
deze begraving het uitsluitend recht tenminste over nog tien volle jaren strekt, dan wel dat bij
deze begraving het uitsluitend recht tenminste tot deze termijn wordt verlengd.
3. Rechthebbenden kunnen bij leven een grafrecht op een particulier graf vestigen,
welk recht – met uitzondering van, onder voorbehoud van verlenging overeenkomstig artikel 14
lid1a – eindigt tien jaar na de laatste begraving.
4. Het recht op een particulier graf geeft de rechthebbende het uitsluitend recht daarin te doen
begraven en begraven te houden.
5. Voor de instandhouding van het grafrecht dient er een rechthebbende te zijn. Bij overlijden dient
het recht binnen 12 maanden te worden overgeschreven. Wanneer overschrijving binnen 12
maanden na overlijden niet heeft plaatsgevonden vervalt het grafrecht.
6. Rechthebbenden en gebruikers of hun rechtsopvolgers kunnen, tegen betaling van de daarvoor
verschuldigde kosten, een duplicaat-grafakte verkrijgen.
7. Voor particuliere graven zijn zowel een grafrecht als een bijdrage in de onderhoudskosten
van de begraafplaats verschuldigd.
Recht op algemeen graf
Artikel 15
1. Algemene graven worden uitgegeven met een grafrecht van tien jaar. Deze termijn van tien jaar
kan niet worden verlengd. Wel kunnen na afloop van de termijn de stoffelijke resten op verzoek
van de gebruiker of diens opvolgers in een nieuw algemeen of particulier graf op voet van dit
reglement worden herbegraven, tegen het daarvoor vastgestelde tarief.
2. Het in lid 1 bedoelde grafrecht wordt in de grafadministratie vastgelegd.
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Adres rechthebbende dan wel gebruiker
Artikel 16
De rechthebbende dan wel gebruiker is verplicht het eigen adres aan het bestuur op te geven, en
ook een eventuele wijziging van hun adres.
Overlijden rechthebbende dan wel gebruiker
Artikel 17
1. Binnen 12 maanden na het overlijden van de rechthebbende of de gebruiker dient het
grafrecht na een daartoe strekkend verzoek van de erfgena(a)m(en) te worden overgeschreven
op naam van één(rechts)persoon overeenkomstig artikel 18.
2. Indien de rechthebbende is overleden en in het graf dient te worden begraven of zijn asbus er in
dient te worden bijgezet, dient de overschrijving als bedoeld in lid 1 van dit artikel
voorafgaand aan die begraving of bijzetting te worden gedaan.
3. Voor elke overdracht of overboeking zijn de daarvoor vastgestelde kosten verschuldigd.
Overdracht grafrecht
Artikel 18
1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan het bestuur van een door de
rechthebbende dan wel gebruiker en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van
overdracht, met vermelding van de personalia en het adres van de rechtsopvolger.
2. Een rechthebbende kan afstand doen van grafrechten, zonder aanspraak te kunnen maken
op enige vergoeding. Afstand dient schriftelijk te geschieden.
3. Voor elke overdracht of overboeking zijn de daarvoor vastgestelde kosten verschuldigd.
Ontbindende voorwaarden grafrechten
Artikel 19
Het bestuur verleent grafrechten uitdrukkelijk voor de tijd, gedurende welke het terreingedeelte,
waarin zich de graven en urnenbewaarplaatsen 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 verzetten tegen de
bestemmingsverandering van (een gedeelte van) de begraafplaats of tegen de voorgenomen
sluiting of geslotenverklaring van de begraafplaats.
III Het verlengen van grafrechten
Schriftelijk informeren van de rechthebbende
Artikel 20
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 aflopen van de grafrechten en de voorwaarden bekend maken, waaronder deze grafrechten
kunnen worden verlengd voor een termijn van vijf, tien of twintig jaar.
2. Als 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 termijn door een zichtbare
mededeling melding worden gemaakt bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats. De
mededeling blijft gedurende één jaar aanwezig maar tenminste tot het einde van de termijn van
het grafrecht.
Verzoek rechthebbende
Artikel 21
Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaar voor het
verstrijken van de termijn, telkens verlengd, met dien verstande dat de houder van de
begraafplaats kan bepalen dat een periode van verlenging niet korter is dan vijf jaar en niet langer
dan twintig jaar.

8

Algemeen reglement
Begraafplaats
Sint Barbara

Voorwaarden voor verlenging grafrecht particuliere graven, urnengraven en -keldertjes
Artikel 22
De verlenging van grafrechten wordt slechts verleend wanneer het onderhoud van het (urnen)graf /
keldertje zich naar het oordeel van het bestuur niet bevindt in kennelijke staat van verwaarlozing en
op de voorwaarden geldend op het tijdstip waarop de verlenging ingaat en volgens de dan
geldende tarieven.
Verlenging bij bijzetting
Artikel 23
1. Wanneer in een bestaand particulier graf een tweede of volgend lijk wordt bijgezet, wordt de
lopende termijn van het grafrecht voor bepaalde tijd verlengd tot tien jaar te rekenen vanaf de
datum van bijzetting.
2. In het geval van bijzetting van een asbus in een bestaand particulier graf, urnengraf of
-keldertje, wordt de lopende termijn van het grafrecht va bepaalde tijd verlengd tot tien jaar te
rekenen vanaf de datum van bijzetting. De kosten van deze verlenging betreffen het
gebruiksrecht en de onderhoudskosten; zij bedragen een evenredig deel van de kosten volgens
de tarieflijst waarmee de verlenging de lopende termijn te boven gaat. Een volgende verlenging
geschiedt op voet van het bepaalde in artikel 14, eerste lid.
Algemene graven
Artikel 24
1. Het recht van een gebruiker in een algemeen graf kan niet worden verlengd. Zie echter het
bepaalde in artikel 15, lid 1.
2. Tenminste zes en ten hoogste twaalf maanden vóór het verstrijken van de termijn van een
algemeen graf doet het bestuur daarvan schriftelijk mededeling aan de gebruiker wiens adres
bij hem bekend is.
3. Het bestuur zal één jaar voor de afloop van de termijn door een zichtbare mededeling op het
graf en ook op het mededelingenbord bij de ingang van de begraafplaats attenderen op de
afloop en de gebruiker verzoeken voor eventueel herbegraven contact op te nemen met de
beheerder van de begraafplaats. De mededeling blijft staan tot het einde van de termijn van het
grafrecht.
IV Einde van de grafrechten
Artikel 25
1. De grafrechten vervallen:
a. door het verlopen van de gestelde termijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 20;
b. als de tarieven overeenkomstig artikel 34 van dit reglement niet binnen één jaar na het
vestigen of het verlengen van het grafrecht zijn betaald;
c. door het niet voldoen/nalaten van de onderhoudsbijdrage voor de begraafplaats.
d. als de rechthebbende of gebruiker het onderhoud van grafteken of beplanting
verwaarloost en na sommatie weigert te doen herstellen of de herstelkosten te voldoen,
overeenkomstig artikel 30;
e. als de rechthebbende of gebruiker van een graf bij onderhandse verklaring afstand doet
van een verkregen grafrecht. Wanneer nog geen gebruik werd gemaakt tot het recht van
begraven kan een evenredige terugbetaling plaatsvinden.
2 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is de rechthebbende of gebruiker bij niet of
niet-tijdige betaling, zonder dat nadere in-gebreke-stelling is vereist, in gebreke. Het bestuur is
alsdan gerechtigd om vanaf de factuurdatum aan de rechthebbende of gebruiker in rekening te
brengen:
* Rente ad 1¼ % per maand over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een
maand als een hele maand gerekend mag worden;
* Interne incassokosten, gesteld op 5% van het factuurbedrag; met een minimum van € 50,* Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten; deze laatste worden wat omvang
betreft bepaald door de door het bestuur met de inning belaste advocaat of deurwaarder.
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V Indeling van de begraafplaats en onderscheid van de graven
Indeling door bestuur
Artikel 26
Het bestuur houdt zich het recht voor de indeling van de begraafplaats, de bestemming van de
grafvelden en het onderscheid tussen algemene en particuliere graven en de indeling van
particuliere graven in klassen vast te stellen en te wijzigen.
Soorten van graven
Artikel 27
Het bestuur verleent rechten op het tijdelijk gebruik, respectievelijk medegebruik van graven,
urnengraven dan wel urnenkeldertjes als omschreven in artikel 13 van dit reglement.

VI

Asbussen
Bewaring van asbussen
Artikel 28
Recht op het bewaren van een asbus
1. Recht op het bewaren van een asbus kan worden verworven voor:
a. bijzetting in een particulier graf;
b. bijzetting een particulier urnengraf;
c. bijzetting in een keldertje van de urnentuin;
2. Op particuliere graven kunnen asbussen worden bijgezet, mits in een hermetisch afgesloten
sierurn die verankerd wordt aan het grafmonument.
3. Voor degenen die een recht willen vestigen op het bewaren van een asbus op de begraafplaats
op een wijze als in lid 1 en of 2 van dit artikel genoemd, zijn de bepalingen van dit reglement
betreffende het begraven van lijken in een particulier graf overeenkomstig van toepassing.
Ruiming van asbussen
Artikel 29
Ruiming door het bestuur van een asbus na het vervallen van het recht op bewaren van de asbus
geschiedt door verstrooiing van de as.

VII Graftekens en grafbeplantingen
Vergunning met onderhoudsplicht
Artikel 30
1. Rechthebbenden van particuliere graven en gebruikers van ruimten in algemene graven mogen
een grafmonument, grafsteen, zerk of een ander gedenkteken aanbrengen op voorwaarde dat
het gedenkteken voldoet aan door het bestuur gestelde eisen. Deze zijn vastgelegd in het
huishoudelijk reglement (Art. VI).
2. Rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht een gedenkteken en de grafbeplantingen goed te
onderhouden, zodat deze naar het oordeel van het bestuur het uiterlijk aanzien van de
begraafplaats niet schaden en geen gevaar voor belendende graven of bezoekers kunnen
opleveren. Onder dit onderhoud wordt begrepen het rechtzetten, herstellen of vernieuwen, het
vergulden van opschriften en het bijkleuren of schilderen van stenen, hekwerken en
ornamenten. Deze werkzaamheden dienen in overleg met het beheer plaats te vinden.
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3. In 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 vastleggen in
een schriftelijke verklaring, die het toezendt aan de rechthebbende, die binnen één jaar na
ontvangst in het onderhoud voorziet.
4. Als de ontvangst van de verklaring, bedoeld in het derde lid, niet wordt bevestigd, maakt het
bestuur de verklaring bekend bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats, gedurende een
periode van vijf jaar dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien.
5. Indien toepassing is gegeven aan het derde of vierde 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 derde respectievelijk vierde lid, is verstreken.
6. Als het recht op het graf nog geen tien jaar is gevestigd op het moment dat de periode,
bedoel in het vierde lid is verstreken, blijft de bekendmaking in stand totdat de periode van tien
jaar is verstreken dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien. Als niet
voordien in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf zodra de termijn
van tien jaar is verstreken.
Risicoschade aan graftekens
Artikel 31
1. Gedurende de termijn van het grafrecht blijven de graftekens en de grafbeplanting eigendom
van de rechthebbende. Dit betekent dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor de
voorwerpen die zich op de graven bevinden, en ook voor het onderhoud, met inachtneming
van het bepaalde in artikel 30.
2. De rechthebbende of gebruiker is verplicht de schade aan een gedenkteken of beplanting
toegebracht door welke omstandigheden ook op eerste aanschrijving te doen herstellen, als
de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het bestuur het uiterlijk aanzien van
de begraafplaats schaadt.
3. Als binnen drie maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft
plaatsgevonden, is het bestuur bevoegd tot verwijdering van en vernietiging van het
gedenkteken of de beplantingen over te gaan, waarbij geldt dat het bestuur voor deze handeling
niet aansprakelijk kan worden gesteld, onverlet het recht van het bestuur tot herstel of
vernieuwing op kosten van de rechthebbende of gebruiker over te gaan.
4. Dit artikel 31 is mede van toepassing op vanwege het bestuur voor rekening van de
rechthebbende of gebruiker aangebrachte gedenktekens of beplantingen.
Plaatsen, verwijderen, herplaatsen van een grafteken door rechthebbende
Artikel 32
Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een
bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de
rechthebbende.
Verwijdering graftekens na einde grafrecht
Artikel 33
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 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 aan de rechthebbende verschuldigd is.

VIII

Tarieven en onderhoud
Artikel 34
1. De kosten voor het vestigen van een algemeen graf en ook de eventueel andere kosten die
verband houden met het gebruik van de begraafplaats of het gebruik van de kapel/aula en
andere ruimten en voorzieningen of begrafenisplechtigheden, worden jaarlijks vastgesteld door
het bestuur en openbaar gemaakt op een tarieflijst.
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2. De kosten voor het vestigen, overdragen of verlengen van een grafrecht op een particulier graf
of urnenkeldertje, voor bijzetting van een volgend lijk of een asbus in een bestaand graf, voor
het delven of openen of sluiten van een graf of keldertje, voor het onderhoud van de
begraafplaats, van opgraving van een lijk, van ruiming van een particulier graf, alsmede de
eventueel andere kosten die verband houden met het gebruik van de begraafplaats of het
gebruik van de kapel/aula en andere ruimten en voorzieningen of begrafenisplechtigheden,
worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur en openbaar gemaakt op een tarieflijst. Daarbij
wordt ook aangegeven, voor zover dat niet in dit reglement is geschied, wanneer of binnen
welke termijn deze kosten moeten worden voldaan.
Algemeen onderhoud
Artikel 35
Het bestuur zal zorgdragen dat de afrasteringen en/of ommuringen, de gebouwen, de paden, de
groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden. Tot dit onderhoud
van de begraafplaats behoren de werkzaamheden aan de groenvoorziening en de beplanting op
en onmiddellijk achter de graven, in zoverre deze niet overeenkomstig artikel 30 door de
rechthebbende zijn aangebracht.
Beperking onderhoudsverplichting
Artikel 36
Het bestuur verplicht zich aan het in artikel 35 omschreven onderhoud te besteden maximaal de
bedragen, die uit de tarieven op grond van artikel 34 voor onderhoud zijn verkregen en daarvoor
per jaar beschikbaar zijn, en ook eventueel van overheidswege daarvoor verkregen subsidies.
Deze beperking van de onderhoudsverplichting geldt in het bijzonder na sluiting of
geslotenverklaring van de begraafplaats.
Ruiming van graven en asbussen
Artikel 37
1. Graven worden niet eerder geruimd dan na afloop van tien jaar 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 rechthebbende dan wel wanneer het recht op voet van het bepaalde in
artikel 31 is vervallen.
3. Het bestuur heeft het recht de (urnen-)graven en de in het columbarium (urnentuin) bewaarde
asbussen, waarvan de rechten meer dan drie maanden vervallen zijn, te doen ruimen, met in
achtneming van de wettelijke termijn.
Opgraven
Artikel 38
1. Lijken zullen, behalve op gezag van een gerechtelijke autoriteit, niet worden opgegraven dan
met verlof van de burgemeester van Amsterdam en voor zover het particuliere graven betreft
niet dan met toestemming van de rechthebbende.
2. Voor de opgraving zijn kosten verschuldigd.
IX

Overgangsbepaling
Artikel 39
1. Door vestiging van een grafrecht onderwerpen een rechthebbende of gebruiker en hun
rechtsopvolgers zich aan de bepalingen van dit reglement, zoals dit eventueel nader wordt
gewijzigd of aangevuld, en verplichten zij zich tot tijdige betaling van de daarop gebaseerde
kosten en tarieven.
2. Voor in het verleden verleende grafrechten waarvan de tijdsduur niet meer aantoonbaar is vast
te stellen, stelt dit reglement de termijn op tien jaren na inwerkingtreding van dit reglement. Het
tariefonderdeel grafrecht, zoals bedoeld in artikel 34, is derhalve gedurende deze periode niet
verschuldigd.
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X Slotbepalingen
Sluiting van de begraafplaats

Artikel 40
1. Het bestuur behoudt zich het recht voor de begraafplaats voor begravingen en voor het bewaren van
asbussen te sluiten of gesloten te doen verklaren.
2. Uitsluitend vooruitbetalingen van grafrechten waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden daarna
door het bestuur aan de rechthebbende gerestitueerd.

3. Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgravings- en overplaatsingskosten van resten en/of
graftekens naar een andere begraafplaats.
Klachten
Artikel 41
Belanghebbenden kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats bij het
bestuur een schriftelijke klacht indienen. Het bestuur zal binnen dertig dagen na ontvangst van de
klacht beslissen en de klager schriftelijk daarvan in kennis stellen.
Onvoorzien en of geschillen
Artikel 42
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of indien verschil van mening bestaat over de uitleg
van bepalingen van dit reglement, beslist het bestuur.
Vervallenverklaring eerdere reglementen
Artikel 43
Het bestuur herroept de bepalingen en voorschriften van eerdere reglementen, de begraafplaats
betreffende en stelt dit reglement daarvoor in de plaats.
Wijziging reglement
Artikel 44
Dit reglement treedt in de plaats van alle voorgaande regelingen, besluiten en reglementen van de
begraafplaats.
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