Hervormde begraafplaats Ochten

Beheer van de Hervormde begraafplaats
aan de Liniestraat te Ochten
per 1 januari 2016

 Overeenkomstig het “Reglement voor het beheer van de
begraafplaats van de Hervormde gemeente te Ochten” met alle
onderliggende stukken
 Bij besluit door het college van kerkrentmeesters van 23 april 2015
 Hiermee komen alle voorgaande reglementen en besluiten te
vervallen

Wat nemen we vanavond met u door
a. Onderhoud van de begraafplaats
b. De begrippen: nabestaanden, particulier graf en
grafrecht
c. Wat is een grafrecht en kan dat worden verkregen
d. De praktijk vanaf 1 januari 2016
e. Brief met vragen aan nabestaanden

Onderhoud van de begraafplaats
a. Algemeen onderhoud door de beheerder
b. Onderhoud aan grafbedekking door
nabestaanden
c. Wat kost het onderhoud en wie betaalt
daarvoor?

Algemeen onderhoud
Jaarlijks onderhoud zoals:
Knippen van hagen, snoeien van struiken en
bomen, vrijhouden van onkruid, schoonhouden van de
sloten, verwijderen van bladeren, harken van grind en
indien nodig voorafgaand aan een begrafenis
sneeuwruimen.
Groot onderhoud (op termijn) zoals:
Restaureren van de muur (zuidzijde), hagen vernieuwen
of vervangen, looppaden egaliseren en/of verharden,
restaureren toegangshek, opknappen baarhuisje.

Onderhoud aan de grafbedekking
Nabestaanden zijn verantwoordelijk voor:
a. Een goede staat van onderhoud van de grafbedekking
b. Het onkruidvrij houden van een beplante grafbedekking
c. Het beperken van beplanting (binnen afmeting van het graf en tot
een maximale hoogte van 0,50 meter)
d. Een blijvend horizontale ligging van de grafbedekking
e. Het indien noodzakelijk vervangen van de grafbedekking (hiervoor is
schriftelijke toestemming van de beheerder vereist)
Wat mag u zelf wel doen en wat niet:
 Het hierboven genoemde onderhoud onder a, b en c kan door
nabestaanden zelf worden uitgevoerd
 Voor werkzaamheden genoemd onder d en e verstrekt u opdracht
aan een professioneel en daarvoor gecertificeerd bedrijf die deze
werkzaamheden voor u uitvoert

Onderhoud en kosten
• Algemeen onderhoud wordt uitgevoerd door de beheerder en
wordt betaald uit de inkomsten die nabestaanden bijdragen
• De nabestaanden betalen € 20,- p/jr. per grafnummer bij
toestemming voor jaarlijkse automatische incasso
• Of de nabestaanden betalen vooraf na ontvangst van een nota
voor een periode van 5, 10, 15 of 20 jaar met een maximum
van 40 jaar respectievelijk € 100, € 200, € 300, € 400 of € 800
per grafnummer
• Onderhoud aan de grafbedekking is altijd voor rekening van de
nabestaanden

Uitbesteden onderhoud aan grafbedekking
• Bij een grafbedekking van recente datum heeft u wellicht nog
een geldig onderhoudscontract van de leverancier
• Voor de oudere grafbedekkingen kunt u vaak een nieuw
onderhoudscontract afsluiten met een steenhouwerij
• Het college van kerkrentmeesters gaat niet collectief
voorzien in onderhoud aan grafbedekkingen

Het begrip “nabestaanden”
Het reglement kent twee benamingen voor nabestaanden.
Die gaan we vanaf nu ook toepassen.
a. Iemand is “Belanghebbende” van een met grafnummer(s)
aangegeven graf of graven
b. Of iemand is “Rechthebbende” van een met grafnummer(s)
aangegeven graf of graven

Wat zijn hun rechten en plichten
•

•
•
•

De belanghebbende
Is verantwoordelijk voor
een met grafnummer
aangegeven graf
Is het aanspreekpunt voor
de beheerder
Is verantwoordelijk voor
betalingen en onderhoud
Heeft geen grafrecht en
mag niet doen of laten
begraven in genoemd graf

•

•
•
•

De rechthebbende
Is verantwoordelijk voor
een met grafnummer
aangegeven graf
Is het aanspreekpunt voor
de beheerder
Is verantwoordelijk voor
betalingen en onderhoud
Heeft wel een grafrecht
en mag doen of laten
begraven in genoemd graf

Het begrip “particulier graf”
• Veel gebruikte benamingen voor een graf zijn: Een eigen
graf, een huur graf of een koop graf
• In de wet op de lijkbezorging zijn al deze in de loop van de
tijd ontstane benamingen komen te vervallen en wordt
alleen nog gesproken over een “particulier graf”
• Als u nu reeds in het bezit bent van, of in de toekomst een
grafrecht verwerft op de Hervormde begraafplaats, is dat
altijd een grafrecht op een particulier graf

Grafrechten
Om het onderhoud en het beheer van de Hervormde
begraafplaats ook voor de toekomst te waarborgen, heeft
het college van kerkrentmeesters besloten om onder
voorwaarden, vanaf 1 januari 2016 grafrechten te gaan
verstrekken.
Grafrechten kunnen niet vooraf worden vastgelegd, maar
kunnen alleen worden verkregen bij overlijden, als aan de
gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Beschikbaarheid van het aantal graven kan naar verwachting
eind 2016 worden vastgesteld, wanneer de volledige
inventarisatie van de begraafplaats is afgerond.

Het begrip “grafrecht”
Een grafrecht is een recht om:
• gedurende een periode van 40 jaar;
• met name(n) genoemde persoon of personen;
• in een met nummer aangegeven graf te doen begraven en
begraven te houden.
 U koopt alleen een recht om op een aangegeven plaats te
begraven en geen stukje grond dat uw eigendom wordt
 Dit grafrecht wordt beschreven in de “Akte van grafrecht” die u
na aankoop van een grafrecht krijgt uitgereikt
 U bent nu reeds in het bezit van een grafrecht, als u een door
het college van kerkrentmeesters ondertekende brief kunt
overleggen, met daarin aangegeven in welk graf wie mag
worden begraven

Voorwaarden voor een grafrecht
• U moet behoren tot de Hervormde gemeente te Ochten
• U behoort tot de Hervormde gemeente te Ochten, als u voldoet
aan één van de volgende criteria:
• U bent dooplid of belijdend lid
• U behoort tot een gezin, kind(eren) tot 18 jaar en kind(eren)
die wilsonbekwaam zijn ongeacht hun leeftijd inbegrepen,
waarvan één van de leden dooplid of belijdend lid is
• U hebt een voorkeur lidmaatschap en bent buiten de
woonplaats Ochten geplaatst, maar wilt wel in Ochten
worden begraven

Hoe kan een grafrecht worden verkregen
1. Uw nabestaanden vestigen bij uw overlijden een
grafrecht op een graf van een overleden familielid
waarvan u of uw partner belanghebbende was / is
(grafrusttermijn moet zijn verstreken)
2. Uw nabestaanden vestigen bij uw overlijden en indien
beschikbaar, een grafrecht op een nieuw graf
Let op: In beide hierboven genoemde situaties moet u voldoen
aan het gestelde in artikel 9 lid 1 van het reglement (U behoort
tot de Hervormde gemeente te Ochten)

Als belanghebbende kan bij uw overlijden een
grafrecht worden gevestigd op een graf van
familie
a. Als u voldoet aan het gestelde in artikel 9 lid 1
b. Als het graf de herinrichting van de begraafplaats niet
blokkeert
c. De grafrustperiode van 15 jaar is verstreken
Eerst
overledene is
begraven

Tweede
overledene is
begraven

Grafrustperiode 15 jaar

De
belanghebbende
wordt bij overlijden
rechthebbende en
mag in dit graf
worden begraven

Bij overlijden een grafrecht vestigen op een
vrij graf
a. U voldoet aan artikel 9 lid 1
b. Eind 2016 is na inventarisatie bekend hoeveel graven
beschikbaar zijn of komen
c. Na het maken van het herinrichtingsplan is bekend hoeveel
graven beschikbaar blijven

Beleid vanaf 1-1-2016 voor een grafrecht
(U moet altijd voldoen aan artikel 9 lid 1)

U bent
belanghebbende van
een bestaand graf van
een familielid

Bij overlijden
verzoekt u de
beheerder om
een vrij graf

Bij overlijden wordt u
rechthebbende mits de
grafrust periode is
verstreken

Uw nabestaanden
vestigen een grafrecht op
een door de beheerder
toegewezen graf

Wij
verstrekken
een
grafrecht
voor 40 jaar

Wij
verstrekken
een
grafrecht
voor 40 jaar

Wat kost een grafrecht inclusief 15 jaar
algemeen onderhoud (prijspeil 1-1-2016)
Grafrecht
Enkel graf (1 diep)
Enkel dubbel graf (2 diep)
Dubbel graf (naast elkaar)
Kosten voor begraven per graf

€
€
€

750
1.000
1.500

Onderhoud
€
€
€

Totaal

300 €
300 €
600 €

1.050
1.300
2.100

€

1.000

Hoe werkt het vanaf 1-1-2016 in de praktijk
Een inwoner van Ochten komt te overlijden en heeft de wens
op de Hervormde begraafplaats te worden begraven
Een bevoegd arts geeft een “Verklaring van overlijden”
De begrafenisondernemer gaat met deze verklaring naar de
burgerlijke gemeente, doet aangifte van overlijden en krijgt
een “Verlof tot begraven”
De begrafenisondernemer gaat met dit “Verlof tot begraven”
naar de beheerder van de Hervormde begraafplaats en
verzoekt namens de familie om de overledene daar te mogen
begraven

De beheerder kijkt of de overledene voldoet aan de
voorwaarden om te worden begraven op de Hervormde
begraafplaats “Artikel 9 lid 1”
Als aan de voorwaarden
wordt voldaan verstrekt de
beheerder een “Akte van
grafrecht”

Als er niet aan de
voorwaarden wordt voldaan
wijst de beheerder het
verzoek tot begraven af

Als aan de voorwaarden wordt voldaan zijn er 3 mogelijkheden:
 De overledene was al “Rechthebbende” op een graf
 De overledene was “Belanghebbende” op een graf van familie
 De overledene was geen rechthebbende of belanghebbende

 De overledene of zijn/haar partner waren vanuit het
verleden reeds in het bezit van een “Akte van grafrecht”. Dan
geeft de beheerder een “Akte van uitgifte” waarmee
toestemming tot begraven wordt verleend.
 De overledene of zijn/haar partner waren belanghebbende
voor een graf van een familielid. Dan wordt voor dat graf een
“Akte van grafrecht” en een “Akte van uitgifte” verstrekt,
waarmee toestemming tot begraven wordt verleend.
 De overledene of zijn/haar partner zijn geen rechthebbende
en geen belanghebbende maar voldoen wel aan de
voorwaarden. Dan wordt door de beheerder een “Akte van
grafrecht” en een “Akte van uitgifte” verstrekt voor
toestemming tot begraven in een toegewezen vrij graf.

Brief met vragen aan nabestaanden
Wat willen wij graag weten?
• Is de brief aan de juiste nabestaande verzonden?
• Bent u alleen nabestaande, of heeft u wellicht ook een
grafrecht op het genoemde graf?
• Wordt u belanghebbende en daarmee verantwoordelijk voor
onderhoud en betalingen?
• Wilt u wellicht afstand doen van het grafrecht en het
teruggeven aan de Hervormde gemeente?
• Heeft u een onderhoudscontract voor de grafbedekking?

• Wilt u informatie over een onderhoudscontract?
• Wilt u afstand doen van de grafbedekking, omdat de staat
van onderhoud daar aanleiding toe geeft?
• Bent u als nabestaande, wanneer de mogelijkheid zich
voordoet, geïnteresseerd in een nieuw grafrecht?
• Als u een grafrecht bezit, wilt u dat behouden?
• Misschien wilt u het grafrecht overschrijven op een andere
rechthebbende in de familie die voldoet aan artikel 9 lid 1?
• Hoe wilt u de kosten voor het onderhoud betalen?
NB: u bent zelf verantwoordelijk voor afstemming met eventuele andere
nabestaanden!

Wanneer krijgt u de brief
• Wij proberen alle brieven aan nabestaanden in de loop van
dit jaar te versturen
• De brieven worden in willekeurige groepen verzonden
• Uw buren kunnen dus al een brief hebben en u nog niet
• Bent u nabestaande en heeft u aan het einde van het jaar
geen brief ontvangen, dan graag even contact opnemen

Bedankt voor uw aandacht en alvast
bedankt voor uw medewerking

Hervormde begraafplaats Ochten

