Begraafplaatsverordening

VERORDENING BETREFFENDE DE BEGRAAFPLAATS VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE TE NIJBROEK.

De verordening bestaat uit 2 gedeelten:

Verordening 1 – Rechten gebruik begraafplaats
Verordening 2 – Beheer begraafplaats.

Verordening 1 - Rechten gebruik begraafplaats

Verordening op de heffing en invordering van de rechten voor het gebruik van de begraafplaats van de
Protestantse Gemeente te Nijbroek (verder: de begraafplaats). Uitvoerend en beherend orgaan binnen de
Protestantse Gemeente te Nijbroek op de begraafplaats bestaat uit het College van Kerkrentmeesters

Artikel 1 - Belastbaar feit
Voor het gebruik van de begraafplaats en voor de door de protestantse gemeente te verrichten diensten aldaar,
worden rechten geheven overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

Artikel 2 - Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
Eigen graf: een grafruimte als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de beheersverordening
Gedenkteken: een voorwerp, hetwelk als gedenkteken op een graf is geplaatst
Begraven: het begraven van een stoffelijk overschot alsmede urnen met stoffelijk overschot in een
grafruimte
Beheersverordening: de verordening regelende het beheer van de begraafplaats.

Artikel 3 - Recht eigen graf
1. Voor het uitsluitend recht tot het begraven gedurende een tijdvak van 30 jaar in een grafruimte is
verschuldigd:
a: voor personen die bij hun leven behoorden tot de werkelijke bevolking van Nijbroek, alsmede personen die
vanuit Nijbroek vertrokken zijn naar een verzorgingstehuis, een bedrag ad € 892,50
b: voor personen die bij hun leven hebben behoord tot de werkelijke bevolking van Nijbroek , maar tijdens
hun overlijden elders woonden een bedrag ad € 1155,c: voor personen die op geen enkele wijze binding hebben met Nijbroek, een bedrag ad € 2625,- .
d: voor een urnengraf is verschuldigd € 288,75 en de werkelijke kosten van de nis waarin de urn geplaatst
wordt.
e: wordt de urn in een bestaand eigen graf bijgeplaatst dan zijn alleen de kosten van het bijplaatsen en de
afkoop onderhoud verschuldigd.
2. Voor kinderen jonger dan 1 jaar is verschuldigd 25% van het bedrag genoemd in het eerste en tweede lid
3. Voor kinderen van 1 t /m 12 jaar is verschuldigd 66% van het bedrag genoemd in het eerste en tweede lid.
4. Naast een nieuw aan te leggen graf kan een plaats gereserveerd worden. Reserveringskosten in dit geval
bedragen € 105,- .

Artikel 4 - Begraafrecht
Voor het begraven (openen en sluiten) van een stoffelijk overschot is verschuldigd een bedrag dat dient ter
dekking van de gemaakte kosten.
Voor het plaatsen en /of herplaatsen van een gedenkteken is verschuldigd een bedrag van € 105,-

Artikel 5 - Gedenkteken
Het recht van een gedenkteken vervalt als niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen.

Artikel 6 - Afkoop bijdrage in onderhoud begraafplaats
1. Voor uit te geven graven geldt dat afkoop van een bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats verplicht is,
het verschuldigde bedrag voor afkoop bedraagt € 525 .
2. Voor kinderen jonger dan 1 jaar is verschuldigd 25% van het bedrag (=€125,- ) genoemd in het eerste lid.
3. Voor kinderen van 1 t/m 12 jaar is verschuldigd 66% van het bedrag (=€330,- ) genoemd in het eerste lid.
4. Voor plaatsen van een urn bedraagt de bijdrage voor afkoop

€ 200,- .

Artikel 7 - Wijze van heffing
De krachtens artikel 6 verschuldigde plichten worden geheven middels een nota die opgemaakt wordt door het
College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Nijbroek. Zij zijn invorderbaar binnen 1 maand
na dagtekening.

Artikel 8 - Inwerking
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013 met prijsaanpassing per 1 april 2017

Verordening 2 - Beheer begraafplaats

Verordening, regelende het beheer van de begraafplaats van de Protestantse gemeente te Nijbroek.

Artikel 1
1. De begraafplaats is kosteloos voor het publiek toegankelijk.
2. Het publiek dient zich te houden aan de aanwijzingen welke door het personeel van de begraafplaats in het
belang van goede orde wordt gegeven.

Artikel 2
1. De begraafplaats is bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten van personen, die bij hun leven
behoorden of hebben behoord tot de werkelijke bevolking van Nijbroek
2. Het college van Kerkrentmeesters kan toestaan dat ook stoffelijke overschotten van andere personen op de
begraafplaats worden begraven.

Artikel 3
1. De grafrechten zijn bestemd voor eigen grafruimten(met)urnen.
2. De eigen graven geven het uitsluitend recht om daarin stoffelijke overschotten te begraven voor de tijd van 30
jaren
3. Urnen kunnen begraven worden in een grafruimte op een daarvoor afzonderlijk bestemd deel van de
begraafplaats.
4. Urnen kunnen met toestemming van de beheerder desgewenst in een bestaand eigen graf bijgeplaatst worden.

Artikel 4
Het College van Kerkrentmeesters regelt het beheer en de indeling van de begraafplaats.

Artikel 5
Hij, die recht van een graf wenst te verkrijgen, richt hiertoe een strekkend verzoek aan het College van
Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Nijbroek

Artikel 6
Het graven en dichten van de grafruimten geschiedt uitsluitend door het personeel van de begraafplaats

Artikel 7
De tijd van begraven is van maandag t /m zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Artikel 8
Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg dat er een grafregister wordt bijgehouden.

Artikel 9
1. Het aanbrengen, verwijderen of restaureren van gedenktekens op graven mag alleen geschieden tijdens
normale werkuren en in overleg met de beheerder van de begraafplaats
2. Voor het plaatsen van gedenktekens of andere grafbedekking is schriftelijke toestemming nodig van het
college van kerkrentmeesters
3. Fundering van grafbedekkingen en gedenktekens op zowel enkele als op dubbele graven als voor grafruimten
voor urnen dienen uit één geheel te bestaan.

Artikel 10
De rechthebbende op grafruimten zijn verplicht toe te staan dat de zich daarop bevindende gedenktekens geheel
of gedeeltelijk worden weggenomen of verplaatst, voor zolang dit ter begraving van stoffelijke overschotten in
de nabijheid of om andere redenen noodzakelijk is.

Artikel 11
Verwelkte bloemen, vergane kransen, kunstbloemen en ontsierende andere voorwerpen kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving aan de eigenaar of rechthebbende op het graf worden verwijderd door het personeel
van de begraafplaats.

Artikel 12
1. Het onderhoud van de begraafplaats geschiedt door personeel in dienst van de Protestantse gemeente te
Nijbroek. Na het sluiten van de begraafplaats is de Protestantse gemeente te Nijbroek niet verplicht dit
onderhoud voort te zetten.
2. Verzakkingen, weersinvloeden die groot onderhoud van gedenktekens tot gevolg hebben zijn voor rekening
van rechthebbende op de grafruimte. Een en ander in overleg met het personeel dat werkzaam is op de
begraafplaats.
3. Onder onderhoud van het geplaatste gedenkteken worden noch herstelling, noch de vernieuwing daarvan
begrepen.
4. De Protestantse gemeente te Nijbroek is niet aansprakelijk voor schade en vervuiling aangebracht door vogels
en/of bomen. Bij de materiaalkeuze dient hiermee rekening te worden gehouden.
5. Het aanleggen van een graftuin kan alleen onder de volgende voorwaarden worden gehouden:
- op schriftelijke aanvraag
- maximale afmetingen 2 x 1 meter op een enkel graf, en 2 x 2 meter op een dubbel graf, voor urnen 70 x 70
cm voorzien van een stenen rand
- het in verordening 1 onder artikel 5 bedoelde onderhoud ingeval van een graftuin is slechts tot aan de stenen
rand, onderhoud van de graftuin en de stenen rand dient door de nabestaanden zelf te worden verzorgd.

Artikel 13
Het openen, sluiten en ruimen van graven, als ook het opgraven van de stoffelijke resten en het herbegraven
geschiedt uitsluitend door het personeel van de begraafplaats (of andere deskundigen) tegen betaling van de
daarvoor verschuldigde rechten.

Artikel 14
Rechten, vergunningen en ontheffingen, welke op het moment van inwerking treden van deze verordening
gelden, blijven van kracht tot zij zijn ingetrokken of herroepen of door het verstrijken van de termijn,
waarvoor zij zijn verleend, zijn vervallen.

Artikel 15
Deze verordening is in werking getreden op 1 januari 2013 en aangaande prijstelling aangepast per 1 april 2017.

Nijbroek, 1 april 2017

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Nijbroek,

G.Bomhof (penningmeester)
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