
Was Wordt 

Beheersverordening gemeentelijke 

begraafplaatsen gemeente Schagen (2014) 

Beheerverordening gemeentelijke 

begraafplaatsen gemeente Schagen (2018) 

Algemeen 
Overal waar in de verordening lijk/lijken 
staat wordt dit vervangen door 
overledene(n) of stoffelijk(e) overschot(ten) 

 

Overal waar in de verordening 
belanghebbende staat wordt dit vervangen 
door gebruiker. 

Algemeen 
Overal waar in de verordening lijk/lijken 
staat wordt dit vervangen door 
overledene(n) of stoffelijk(e) overschot(ten) 

 

Overal waar in de verordening 
belanghebbende staat wordt dit vervangen 
door gebruiker. 

Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen Hoofdstuk 1: inleidende bepalingen 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

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

Artikel 1. Begripsbepalingen 

i: - verwijderd. 
 
Lid j wordt lid i enz. 
 

Hoofdstuk 2: Openstelling, orde en rust op 

de begraafplaats. 

Hoofdstuk 2: Openstelling, orde en rust op 

de begraafplaats. 

Artikel 4. Ordemaatregelen 

5- 
Artikel 4. Ordemaatregelen 

toevoeging lid 5: Het college kan 
aanvullende maatregelen nemen om de 
orde te handhaven. 

Hoofdstuk 3: Voorschriften voor lijkbezorging Hoofdstuk 3: Voorschriften voor lijkbezorging 

Artikel 9. Tijden van begraven en 

asbezorging 

2. Het college kan in bijzondere gevallen 
van deze tijden afwijken.  

Artikel 9. Tijden van begraven en 

asbezorging 
2. Het college kan in bijzondere gevallen 
van deze tijden afwijken. Mochten dit een 
zon- of feestdag betreffen wordt er een 
toeslag van 50% gerekend op het bedrag 
voor het begraven van een overledene of 
het bezorgen van as. 
 

Artikel 12. Volgorde van uitgifte 

1. De particuliere graven worden slechts 
voor directe begraving en in volgorde van 
ligging uitgegeven. 

Artikel 12. Volgorde van uitgifte 

1. De particuliere graven worden bij uitgifte 
van een nieuw graf slechts in volgorde van 
ligging uitgegeven. Voor bestaande graven 
geldt geen verplichting van uitgifte in 
volgorde. 

Artikel 14. Termijnen particuliere graven 
1. Het college verleent, voor zover de 
daartoe bestemde ruimte van de 
begraafplaatsen dat toelaat, op een 
daartoe bij hen schriftelijk in te dienen 
aanvraag, voor de tijd van twintig jaar recht 
op een particulier graf. De termijn begint te 
lopen op de datum waarop het particuliere 
graf is uitgegeven. 
 
2. Het in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde recht wordt op aanvraag van de 
rechthebbende verlengd telkens met een 
termijn van tien jaar, mits de aanvraag voor 
het verstrijken van de lopende termijn wordt 
ingediend. 

Artikel 14. Termijnen particuliere graven 

1. Het college verleent, voor zover de 
daartoe bestemde ruimte van de 
begraafplaatsen dat toelaat, op een 
daartoe bij hen schriftelijk in te dienen 
aanvraag, voor de tijd van tien, twintig of 
dertig jaar recht op een particulier graf. De 
termijn begint te lopen op de datum 
waarop het particuliere graf is uitgegeven. 
 
2. Het in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde recht wordt op aanvraag van de 
rechthebbende verlengd met een termijn 
van vijf, tien vijftien of twintig jaar, mits de 
aanvraag voor het verstrijken van de 
lopende termijn wordt ingediend. 

Artikel 16. Overschrijving van verleende 

rechten 
Artikel 16. Overschrijving van verleende 

rechten 



3. Indien na het overlijden van de 
rechthebbende de aanvraag overschrijving 
aan het college niet wordt gedaan binnen 
de in het tweede lid van dit artikel gestelde 
termijn van zes maanden, is het college 
bevoegd het recht op het particuliere graf 
te doen vervallen. 

3. Indien na het overlijden van de 
rechthebbende de aanvraag tot 
overschrijving aan het college niet wordt 
gedaan binnen de in het tweede lid van dit 
artikel gestelde termijn van zes maanden, is 
het college bevoegd het recht op het 
particuliere graf te doen vervallen en te 
ruimen. Indien de wettelijke grafrusttermijn 
van 10 jaar nog niet is verstreken zal 
hiermee worden gewacht tot deze 
verstreken is. Het college stelt de 
nabestaanden van de rechthebbende er 
tijdig van op de hoogte dat zij het recht op 
het particuliere graf zal laten vervallen en 
het graf zal ruimen. 

Hoofdstuk 5: Grafbedekkingen Hoofdstuk 5: Grafbedekkingen 

Artikel 18. Vergunning grafbedekking 

c. Bij het plaatsen van een kei geldt een 
maximum gewicht van 500 kilogram. 
 

Artikel 19. Onderhoud door de gemeente 
1: Het college voorziet in het één maal per 
jaar schoonmaken van het gedenkteken en 
in de zorg voor de winterharde 
beplantingen. 
2: Het college voorziet in het één maal per 
jaar schoonmaken van de urnennissen. 
3: Het college voorzien in het onderhouden 
van de paden en groenvoorzieningen en 
de begraafplaatsen in het algemeen. 

Artikel 18. Vergunning grafbedekking 

c. Bij het plaatsen van een object geldt een 
maximum gewicht van 500 kilogram. 
 

Artikel 19. Onderhoud door de gemeente 
Lid 1 en 2 worden verwijderd. 
Lid 3 wordt vervangen door Lid 1. 
 
1: Het college voorzien in het onderhouden 
van de paden en groenvoorzieningen en 
de begraafplaatsen in het algemeen. 

Artikel 22. Verwijdering grafbedekking na 

verstrijken van de termijn 

3. Indien de grafbedekking niet binnen 
dertien weken na de verwijdering is 
afgehaald, vervalt deze aan de gemeente, 
zonder dat de gemeente tot enige 
vergoeding verplicht is. 

Artikel 22. Verwijdering grafbedekking na 

verstrijken van de termijn 

3. Indien de grafbedekking niet binnen vier 
weken na de verwijdering is afgehaald, 
vervalt deze aan de gemeente, zonder dat 
de gemeente tot enige vergoeding 
verplicht is.  

Hoofdstuk 10: Slotbepalingen Hoofdstuk 10: Slotbepalingen 

Artikel 27. Intrekking oude regeling Artikel 27. Intrekking oude regeling 

Aangepast aan stand van zaken. Spreekt 
voor zich. 

Artikel 30. Citeertitel Artikel 30. Citeertitel 

Aangepast aan stand van zaken. Spreekt 
voor zich. 

 

 


