Aanvulling Reglement
Aanvullingen op het Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de Kerkelijke Instelling RK
Begraafplaatsen Apeldoorn.
Aanvullingen:

Maart 2016 – November 2018

Pag. 4 Algemene
bepalingen

• Begripsaanduidingen
Art 1 lid B

Begraafplaats toevoegen de term: as verstrooiing
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Het vestigen van
het Grafrecht

• Uitgifte van graven
Art 10 lid 1 of lid 2

Het is mogelijk om een specifiek aan te duiden urnen nis of graf(kelder) op de begraafplaatsen te
reserveren. Een graf en urn-nis is mogelijk op alle drie de begraafplaatsen, een grafkelder alleen
op de Oude Beekbergerweg. Bij een grafkelder is er sprake van een door de RK Begraafplaatsen
Apeldoorn geplaatste kelder.
De reservering is rechtsgeldig als door de rechthebbende de daartoe vastgestelde kosten zijn
vergoed. Reserveringskosten worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld en via de tarievenlijst
kenbaar gemaakt.
In aansluiting op deze aanvulling heeft het bestuur heeft op 25 februari 2016 in haar vergadering met
betrekking tot het reserveren van een graf(kelder) of urn nis, onderstaande richtlijn vastgesteld.

Richtlijn:

Reserveren van een graf(kelder) / urn nis

De reservering
De RK-Begraafplaatsen biedt, op alle drie de begraafplaatsen, de mogelijkheid om een
graf(kelder) of urn-nis te reserveren, zolang er voldoende ruimte aanwezig is.
In overleg met de beheerder van de begraafplaats kan gekozen worden uit de vrijgevallen
graven/nissen.
Er kan op 2 momenten een reservering gemaakt worden:
• er is iemand overleden, het graf wordt binnen enkele dagen in gebruik genomen;
• er is nog geen sprake van een begrafenis.
De persoon die een graf(kelder) / nis reserveert wordt als rechthebbende opgenomen in de
begraafplaatsadministratie. Deze rechthebbende heeft daarmee het uitsluitend recht om voor
een bepaalde of onbepaalde tijd personen te laten begraven in het graf of urnen te plaatsen in
de nis. (Zulks overeenkomstig de artikelen 24 t/m 27 van het Reglement)
In overleg met de begraafplaatsbeheerder kan de rechthebbende gedenktekens op een
gereserveerde graf(kelder) of nis plaatsen of verwijderen en mag een begravingen of bijzettingen
laten plaatsvinden. (Zulks overeenkomstig de artikelen 24 t/m 27 en 31 t/m 36 van het
Reglement)
De reserveringskosten
Indien er binnen een maand, na de reservering, nog geen sprake is van een eerste inlage gelden
de navolgende regels;
• de reservering geldt voor een periode van maximaal 10 jaar,
• na deze periode kan de reservering verlengd worden met 5, of 10 jaar tegen het dan geldende
tarief.
• de reserveringskosten worden jaarlijks vastgesteld en in de tarievenlijst kenbaar gemaakt.

Verrekening van de reserveringskosten bij eerste inlage.
Wordt binnen de reserveringsperiode het graf, de grafkelder of de nis benut voor een inlage dan
worden op dat moment de kosten voor grafrechten, onderhoud en plaatsing berekend.
De nog openstaande, reeds betaalde reserveringsjaren worden in mindering gebracht op het
tarief van dat moment.
(voorbeeld: u reserveert in 2019 een graf voor 10 jaar u betaalt € 267,= . Na 5 jaar is de eerste inlage. U heeft
dan voor 5 jaar reservering betaald en nog 5 jaar tegoed. Het tarief voor een graf in 2024 wordt dan in
mindering gebracht met 5/10 van € 267,= is € 133,50.)

Onderhoud van het gereserveerde graf
De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor de verzorging van het gereserveerde graf, de
grafkelder c.q. de nis.
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Adres
rechthebbende

• Adres rechthebbende
Artikel 12
In aansluiting op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – Privacywet) welke
vanaf 25 mei 2018 van kracht is heeft het bestuur bepaald dat de gegevens van rechthebbende
/contactpersonen alleen voor intern gebruik beschikbaar zijn. De persoonsgegevens worden
beheerd door de administrateur en verwerkt in het hiertoe in gebruik zijnde Begraafplaats
Administratie programma. Rechthebbenden hebben ten alle tijde het recht om de gegevens rond
hun persoon in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Ten behoeve van de administratie
beheert de administrateur uitsluitend de volgende gegevens: Naam, Voorletters, Adres,
Woonplaats & Postcode, telefoonnummers, E-mailadressen, Kenmerken van de, tot de
rechthebbende behorende, Grafrechten.
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Aantal inlagen

• Particuliere familiegraven
Artikel 24
In aanvulling op hetgeen gesteld is in dit artikel, heeft het bestuur bepaald dat een derde inlage
(bijzetting) mogelijk is indien de laatste bijzetting meer dan 15 jaar geleden heeft plaats
gevonden. In uitzonderlijke situaties kan hiervoor geen toestemming worden verleend, dit kan
samenhangen met de grondgesteldheid en/of de situatie van eerdere inlagen.
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Plaatsing As
bussen (Urn)

VI As bussen
• Bewaring van As bussen
Artikel 28.2
Het (los)plaatsen van as bussen (Urnen) op een graf is niet toegestaan. Als een as bus (urn)
bovengronds op een bestaand graf geplaatst wordt, dient deze (aard- en nagelvast) onderdeel
uit te maken van het grafmonument.

Pag. 20 t/m 22
VII Graftekens
en
grafbeplantingen

Aanvulling m.b.t. plaatsing graftekens en/of beplanting bij Urn-nissen.
In aanvulling op het bepaalde in hoofdstuk VII Graftekens en grafbeplantingen, heeft het bestuur
bepaald dat er bij het verwerven van grafrechten voor een urn-nis op een van onze
begraafplaatsen, alleen voor de nis (op het daar aanwezige plateau) graftekens en of
beplantingen geplaatst mogen worden. Buiten het plateau geplaatste graftekens en/of
beplantingen worden door de beheerder verwijderd. Objecten (niet zijnde beplanting) worden 2
maanden opgeslagen. Indien binnen deze termijn de opgeslagen spullen niet afgehaald worden,
worden deze van de begraafplaats verwijderd.
Alle in dit hoofdstuk genoemde aspecten rondom graftekens en grafbeplantingen gelden ook
voor de Urn-nissen op onze begraafplaatsen.
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Einde Grafrecht

• Verwijdering graftekens na einde grafrecht
Artikel 36
Het bestuur kan in bijzondere situaties besluiten, na het niet verlengen van de grafrechten, niet
over te gaan tot het verwijderen van de graftekens. Dit kan in die situaties waar het graf en zijn
graftekens een historische waarde kent in relatie tot de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap
Apeldoorn en/of de Gemeente Apeldoorn in het algemeen. Het onderhoud van deze graven
komt dan volledig ten laste van de Kerkelijke Instelling R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn

