Bijlage B

Overzicht termijn en uitgifte graven

Gemeente Velsen

Gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Velsen

Verordening

Datum vastgesteld

Geldend voor
begraafplaatsen

Uitgifte graven

Duinhof, De Biezen,
Westerbegraafplaat
18-12-2003 s
eigen graf (huurgraf)

algemeen graf

Termijn

Overschrijven grafrecht bij overlijden

20 jaar (verlengen met Artikel 16 overschrijving van verleende
10 jaar onbeperkt)
grafrechten:

10 jaar

1. Het recht op een eigen graf kan
uitsluitend worden overgeschreven ten
name van de echtgenoot of
levenspartner dan wel een bloedverwant
of aanverwant tot en met de derde graad.

Beheerverordening
begraafplaatsen 2003

urnennis

verstrooiingsplaats

grafkelder

2. een grafrecht kan worden
overgedragen op aanvraag van de
rechthebbende door overlegging aan de
beheerder van een door de
rechthebbende en de betrokken
rechtsopvolger getekend bewijs van
overdracht.

Vervallen van grafrechten

Artikel 18 einde van grafrechten:
1. De grafrechten vervallen: a.
door het verlopen van de termijn;
b. indien de rechthebbende of
gebruiker afstand doet van het recht;
c. indien een van de
begraafplaatsen wordt opgeheven.

Onderhoudsplicht algemeen graf

op een algemeen graf mag alleen
grafbedekking worden geplaatst als
het graf vol is. (artikel 21 lid 4) voor
onderhoud zie 'onderhoudsplicht
eigen graf' (artikel 21 lid 11)

Onderhoudsplicht eigen graf

Gedenktekens

Sluiten begraafplaats

rechthebbende is verplicht ht
graf goed te onderhouden,
inclusief herstellen en
vernieuwen etc. Ook is
rechthebbende verplicht om
regelmatig de winterharde
gewassen te snoeien en het
verwijderen van dode
beplanting. (zie artikel 21 lid 3)

Voor het hebben van een gedenkteken
is een schriftelijke vergunning nodig. (zie
arikel 20 lid 1) Het voornemen om een
gedenkteken te verwijderen wordt door
de beheerder van de begraafplaats
gedurende 1 jaar voor het verstrijken
van de termijn door middel van het
plaatsen van een bordje op het te
ruimen graf aangegeven. (artikel 22 lid
2)Indien de rechthebbend zich niet
gemeld heeft binnen het jaar vervalt de geen artikel opgenomen
grafbedekking aan de gemeente zonder over het sluiten van de
enige vergoeding. (artikel 22 lid 3 en 4) begraafplaats.

Artikel 14: 1. het onderhoud
van de op de graven aanwezige
gedenktenen en begroeing en
het onderhoud van urnen en
naamtegeltjes geschedt door of
vanwege de gemeente tegen
een tarief dat in de
heffingsverordening nader is
vastgesteld. 2. Onder het
onderhoud wordt niet verstaan
het herstellen of vernieuwen
van gedenktekenen of
naamtegeltjes. 3. Wanneer de
rechthebbende in gebreke is of
het verschuldigde
onderhoudsrecht tevoldoen,
wordt het gedenkteken of het
naamtegelte van de gemeente
verwijderd.

Burgmeester en wethouders kunnen
vergunning verlenen tot het plaatsen
van een gedenkteken of het plaatsen
van een los naamtegeltje bij een urn.
(artikel 12)

2. het college kan de grafrechten
vervallen verklaren: a. indien de
betaling van het gebruiksrecht en de
onderhoudskosten ten behoeve van
de vestiging of een verlenging van
het grafrecht – ondanks een
aanmaning – niet binnen drie
maanden na aanvraag van die termijn
in geschied. b. indien de
rechthebbende of gebruiker
–ondanks een aanmaning – in
verzuim blijft een op grond van deze
verordening op hem rustende
verplichting na te komen of daarmee
in strijdt handelt; c. indien de
rechthebbende of de gebruiker van
een graf is overleden en het recht
niet binnen 1 jaar is overschreven.

Lid 3 tot en met 6 van dit artikel gaan
3. na overlijden van de rechthebbende over de financiële verplichting van de
rechthebbende bij het beëindigen
dient het grafrecht te worden
van de grafrechten.
overschreven op naam van de in lid 1
genoemde personen
4. indien de in lid 3 bedoelde
overschrijving niet binnen een termijn
van 1 jaar is aangevraagd, is het grafrecht
vervallen.
5. na het verstrijken van de in lid 4
bedoelde termijn kan alleen met
instemming van de beheerder het
grafecht alsnog op naam, van een nieuwe
rechthebbende worden gesteld, tenzij
het grafrecht betrekking heeft op een
graf dat inmiddels is geruimd.
6. volgend op een overschrijving als in
dit artikel bedoeld, worden rechten
vastgelegd in een ‘bewijs van
overschrijving’. Met het uitgeven van dit
bewijs vervallen de rechten van het
‘bewijs van inschrijving”.
7. de beheerder kan besluiten af te
wijken van de in lid 1 genoemde
personen, indien daarvoor gewichtige
redenen bestaan.

beheersverordening
begraafplaats Duinhof

Duinhof (in praktijk
voor alle drie de
12-4-1973 begraafplaatsen)
eigen graf (huurgraf)
algemeen graf

urnen
strooiveld

12-8-2011

Artikel 17: de rechthebbende op een
graf of urn kan doormiddel van een
onderhandse verklaring afstand doen Artikel 16: het recht tot het hebben
van zijn recht ten behoeve van de
van een voorwerp op een algemeen
gemeete.
graf vervalt na de wettelijke
vastgestelde termijn van 10 jaren na
het tijdstip der begraving. Tot het
verwijderen van zodanig voorwerp
artikel 7, lid 4: het recht zal na overlijden
wordt niet overgegaan, dan nadat de
van de rechthebbende op schriftelijk
belanghebbende schriftelijk is
verzoek worden overgeschreven ten
gewaarschuwd. Gedurende 14
name van één der erfgenamen, indien dit
dagen na de dagtekening van de
verzoek binnen drie jaar na de datum van
waarschuwing kan het voorwerp
overlijden wordt gedaan door alle
door of namens de belanghebbende
erfgenamen van de rechthebbende
worden weggenomen. De
gezamelijk. Is binnen de termijn van drie
verwijdering dient alsdan in overleg
jaar geen verzoek tot overschrijving
met en onder toezicht van de
ingekomen dan vervalt het recht van
opzichter van de begraafplaats te
bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
geschieden. Eventueel hierbij aan de
Ingeval het recht een grafruimte betreft,
begraafplaats of daarop aanwezige
wordt deze grafruimte dan in aanmerking
voorwerpen of beplanting
10 jaar (met
genomen als te zijn bestemd voor
toegebrachte schade dient
verlenging van telkens algemeen graf overeenkomstig het
onmiddelijk na opgave te worden
10 jaar)
bepaalde in artikel 4, lid 1 onder b.
vergoed.
recht blijft bij
gemeente
10 jaar (met
verlenging van telkens
10 jaar)
verstrooien van as
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recht op begraven vervalt
(eigen graven en urnen)
wanneer het gedeelte van
de begraafplaats wordt
gesloten waar de grevn zijn
gelegen of de urnen zijn
geplaatst (artikel 6)

