Reglement voor de begraafplaatsen en urnenbewaarplaatsen van de Stichting
Begraafplaatsen en Crematoria voor Westelijk Noord-Brabant

Algemene bepalingen
Artikel 1. Definities
Dit reglement verstaat onder:
a. algemeen graf: een graf bij het bestuur in beheer waarin een ieder gelegenheid wordt
gegeven tot het doen begraven van een overledene;
b. asbus; een gesloten bus ter berging van de as van een overledene, zoals die door
het crematorium wordt bewaard;
c. begraafplaats: de begraafplaatsen van of in beheer bij de Stichting Begraafplaatsen
en Crematoria voor Westelijk Noord-Brabant, te weten:
Zuylen, gelegen aan de Haagweg 332 te Breda;
Driesprong, gelegen aan de Kameelstraat te Breda;
Haagveld, gelegen aan de Haagweg 334 te Breda, eigendom van Princendreef B.V.;
Overakker, gelegen aan de Overakkerstraat te Breda, eigendom van de
Jeruzalemparochie;
Martinus, gelegen aan de Haagsemarkt te Breda, eigendom van de parochie H.
Martinus;
Liesbosch; gelegen aan de Liesboslaan te Breda, eigendom van de parochie Pastoor
van Ars;
Bieberg, gelegen aan de Bieberglaan te Breda, eigendom van het College van
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ginneken;
Oud- Ginneken, gelegen aan de Duivelsbruglaan te Breda, eigendom van het College
van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ginneken;
Vogelenzang, gelegen aan de Vogelenzanglaan te Breda, eigendom van de
Jeruzalemparochie;
H. Laurentius, gelegen aan de Korte Dreef te Oud-Gastel, eigendom van de parochie
H. Laurentius;
H. Johannes de Doper, gelegen aan de Sportstraat te Standdaarbuiten, eigendom
van de parochie H. Johannes de Doper;
d. beheerder: de door het bestuur aangewezen persoon, die belast is met de dagelijkse
leiding van de betreffende begraafplaats, of degene die hem vervangt;
e. belanghebbende: ook wel gebruiker genoemd; de natuurlijke of rechtspersoon aan
wie een recht op een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die
redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden. Hieronder valt ook
degene aan wie het recht op de voet van artikel 23 is overgedragen of is
overgeschreven;
f. bestuur: het bestuur van de Stichting Begraafplaatsen en Crematoria voor Westelijk
Noord-Brabant te Breda, eigenaar of namens het betrokken kerkbestuur beheerder
van een begraafplaats;
g. grafakte: de overeenkomst waarin overeenkomstig de bepalingen van dit reglement
door of namens het bestuur een grafrecht wordt verleend;
h. grafrecht: het recht op gebruik van een ruimte in een algemeen of particulier graf;
i. onderhoud: het onderhoud van de graven, grafkelders, grafbedekking en
grafmonument (indien aanwezig) voor rekening en risico van de rechthebbende c.q.
belanghebbende;
j. onderhoud begraafplaats: het onderhoud dat door het bestuur wordt verzorgd aan het
algemeen groen, de infrastructuur, gebouwen en erfafscheidingen;
k. particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een
rechthebbende het uitsluitend recht is verleend tot:
- het doen begraven en begraven houden van (een of meer) overledenen in dat
graf;
1

l.

m.
n.
o.

p.

- het doen bijzetten en bijgezet houden van (een of meer) urnen in dat graf;
rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht op een
particulier graf, een urnengraf of een urnenbewaarplaats is verleend, dan wel degene
die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden. Hieronder valt
ook degene aan wie het recht op de voet van artikel 23 is overgedragen of is
overgeschreven;
overledene: degene die voldoet aan de definitie in artikel 2 van de Wet op de
lijkbezorging;
urn: een element dat bedoeld is om de as van een overledene in te bergen;
urnenbewaarplaats: is een ruimte in een columbarium, capella, urnenmuur of ander
bovengronds urnenelement, bestemd voor het plaatsen of bijzetten van één of meer
urnen;
urnengraf: graf of grafkelder, gelegen op een begraafplaats en louter bestemd voor
het begraven of bijzetten van één of meer urnen.

De begraafplaats
Artikel 2. Bestuur begraafplaats
1. Het beheer van de begraafplaats berust bij het bestuur.
2. Onder toezicht van het bestuur worden een of meer daartoe door haar aangewezen
personen belast met:
a. de daar aanwezige administratie van de begraafplaats;
b. de dagelijkse leiding van de begraafplaats;
c. het onderhoud van de begraafplaats;
d. het delven of openen en sluiten van graven, grafkelders, urnengraven en
urnenbewaarplaatsen.
3. Het bestuur behoudt zich het recht voor de indeling van de begraafplaats, de
bestemming van de (graf)velden en het onderscheid in graven en
urnenbewaarplaatsen vast te stellen en te wijzigen.
Artikel 3. Administratie begraafplaats
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de administratie van de begraafplaats.
2. De administratie bevat een register van alle op de begraafplaats begraven
overledenen en geplaatste of bijgezette urnen, met een nauwkeurige aanduiding van
de plaats waar zij begraven, geplaatst of bijgezet zijn. Dit register is openbaar.
3. De administratie bevat eveneens een register van alle namen en adressen van
rechthebbenden van particuliere graven, belanghebbenden van algemene graven en
rechthebbenden van urnengraven of urnenbewaarplaatsen. Dit register is niet
openbaar.
4. Van het in het tweede lid bedoelde register kan een ieder tegen betaling van de
daarvoor verschuldigde kosten een uittreksel verkrijgen.
5. Van het in het derde lid bedoelde register kunnen alleen rechthebbenden van
particuliere graven, belanghebbenden van algemene graven en rechthebbenden van
urnengraven of urnenbewaarplaatsen, tegen betaling van de daarvoor verschuldigde
kosten een uittreksel verkrijgen.
Artikel 4 Openingstijden begraafplaats en aanwijzingen door personeel
1. De begraafplaats is voor bezoekers op zondagen en algemeen erkende feestdagen in
ieder geval toegankelijk van 10.00 uur tot 17.00 uur en op de overige dagen van 9.00
uur tot 17.00 uur.
2. In verband met werkzaamheden op de begraafplaats kan bezoekers de toegang tot
(een deel van) de begraafplaats tijdelijk worden ontzegd.
3. De begraafplaats is een rustplaats. Bezoekers dienen zich ordentelijk te gedragen en
zo nodig de aanwijzingen van het personeel van de begraafplaats op te volgen.
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Artikel 5 Dagen en tijden begraven of plaatsen/bijzetten urnen
1. Met uitzondering van zondagen en algemeen erkende feestdagen wordt elke dag
gelegenheid gegeven tot het begraven van overledenen. Voor het plaatsen of
bijzetten van urnen is er gelegenheid van maandag t/m vrijdag.
2. Het tijdstip van begraven, plaatsen of bijzetten wordt telkens en voor elk geval
afzonderlijk door de beheerder van de begraafplaats, in overleg met de betrokken
rechthebbende of belanghebbende vastgesteld.

Vereisten voor begraving of bijzetting
Artikel 6 Melden, verlof en registratieformulier
1. Degene die een overledene wil (laten) begraven, een urn wil (laten) plaatsen of
bijzetten, of as wil (laten) verstrooien op het terrein van de begraafplaats, is verplicht
dit schriftelijk te melden bij de administratie van de begraafplaats.
2. Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving dient het verlof tot begraving of een
ander wettelijk daarmee gelijkgesteld document te worden overgelegd.
3. Als de Burgemeester een bespoedigingsverlof heeft verleend om de overledene
binnen 36 uur na het overlijden te begraven, moet de kennisgeving zo spoedig
mogelijk worden gedaan.
4. Als de overledene binnen 36 uur na het overlijden wordt begraven, dient behalve het
in het tweede lid bedoelde verlof of document ook het in het derde lid bedoelde
bespoedigingsverlof van de burgemeester te worden overgelegd.
5. De kist of een ander lijkomhulsel moet van een registratienummer zijn voorzien en
gaat vergezeld van een document dat behalve dit registratienummer ook de namen,
overlijdens- en geboortedatum van de overledene vermeldt.
Artikel 7 Vereisten begraving overledene of plaatsen/bijzetten urn
1. Tot begraving of bijzetting van een overledene dan wel het plaatsen of bijzetten van
een urn wordt niet overgegaan dan nadat:
a. De beheerder heeft geconstateerd dat aan de vereisten in artikel 6 is voldaan en
b. van een vereiste toestemming van een rechthebbende/belanghebbende gebleken
is en
c. aan de in dit reglement voorgeschreven verplichtingen inzake aanvulling of
verlenging van rechten, het plegen van onderhoud of de vereiste samenstelling
van kist of urn is voldaan.
2. Bij begraving van een overledene geldt daarnaast ook de eis dat de beheerder de
identiteit van de overledene heeft kunnen vaststellen door het op de kist of een ander
omhulsel vermelde registratienummer te vergelijken met het nummer op het
bijgevoegde document als bedoeld in artikel 6 lid 5 of op de wijze zoals voorzien in
artikel 8 lid 3 van de Wet op de lijkbezorging.
Artikel 8 Kist of omhulsel
1. De kist of een ander lijkomhulsel, bestemd om de overledene in te begraven, dient
gemaakt te zijn van biologisch afbreekbaar materiaal en het doel van de begraving
niet te belemmeren.
2. De kist of het andere omhulsel dient daarnaast te voldoen aan het bepaalde in bijlage
1 van dit reglement.

Soorten graven
Artikel 9 Algemene en particuliere graven
1. De begraafplaats biedt gelegenheid tot het begraven van overledenen in:
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a. algemene graven en
b. particuliere graven.
2. Algemene graven zijn altijd graven zonder grafkelder.
3. Particuliere graven kunnen graven zijn met of zonder grafkelder.
Artikel 10: Algemene graven
1. Algemene graven worden uitgegeven voor een termijn van tien jaren. Deze termijn
kan niet worden verlengd.
2. Een dergelijk graf kan na afloop van de uitgiftetermijn op verzoek van het bestuur
worden geruimd.
3. Het bestuur bepaalt hoeveel personen in een algemeen graf worden begraven.
4. Het bestuur bepaalt welke graven algemene graven zijn en in welk algemeen graf de
overledene zal worden begraven.
Artikel 11: Particuliere graven
1. Particuliere graven zonder grafkelder worden uitgegeven voor een termijn van
tenminste tien jaren; voor de begraafplaats Bieberg geldt voor deze graven echter
een termijn van tenminste twintig jaren en voor begraafplaats Oud Ginneken geldt
voor deze graven een termijn van tenminste dertig jaren.
2. Particuliere graven met een grafkelder worden uitgegeven voor een termijn van
tenminste dertig jaren.
3. Deze termijnen kunnen, na afloop van de uitgiftetermijn, telkens met een termijn van
minimaal vijf jaar worden verlengd.
4. Een grafkelder kan alleen met toestemming van het bestuur worden geplaatst. Het
onderhoud van een dergelijke grafkelder is voor rekening en verantwoording van de
rechthebbende.
5. Een recht op een particulier graf geeft de rechthebbende zeggenschap over wie in
dat graf wordt begraven en begraven gehouden, onder de voorwaarden en
beperkingen van dit reglement.
6. Het begraven of bijzetten van een overledene in een particulier graf kan alleen
plaatsvinden met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
7. Het bestuur bepaalt hoeveel overledenen in een particulier graf mogen worden
begraven en hoeveel (al dan niet biologisch afbreekbare) urnen in een particulier graf
kunnen worden geplaatst.
8. Het bestuur bepaalt de plaats van een nieuw particulier graf.
Artikel 12 Grafakte
1. Het in artikel 10 en 11 bedoelde grafrecht wordt door het bestuur schriftelijk gevestigd
door middel van een grafakte.
2. Rechthebbenden en belanghebbenden kunnen, tegen betaling der daarvoor
verschuldigde kosten, een duplicaat-akte verkrijgen.

Mogelijkheden voor het plaatsen of bijzetten van urnen
Artikel 13 Urn in of op een particulier graf
1. Een urn kan alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
rechthebbende, worden geplaatst of bijgezet in een particulier graf.
2. Plaatsing of bijzetting van een urn, in een particulier graf zonder grafkelder, mag
alleen als gebruik wordt gemaakt van een door het bestuur goedgekeurde biologisch
afbreekbare urn.
3. Een urn kan niet worden geplaatst of bijgezet op een particulier graf.
4. De bepalingen van dit reglement betreffende particuliere graven en betreffende het
begraven van overledenen zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 14 Urn in of op een algemeen graf
1. Een urn kan niet worden geplaatst of bijgezet in een algemeen graf.
2. Een urn kan niet worden geplaatst of bijgezet op een algemeen graf.
Artikel 15 Urnengraf
1. Een urn kan worden geplaatst of bijgezet in een urnengraf.
Een urnengraf kan met of zonder kelder zijn.
2. Het bestuur kan eisen stellen aan de biologische afbreekbaarheid van de urn en aan
de hoeveelheid urnen die in het urnengraf kunnen worden geplaatst.
3. Urnengraven worden uitgegeven voor een termijn van tien jaren.
Na afloop van deze uitgiftetermijn, kan telkens met een termijn van vijf jaren worden
verlengd.
4. Een urn kan alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
rechthebbende, worden geplaatst of bijgezet in een urnengraf.
5. Een urn kan alleen worden geplaatst of bijgezet op een urnengraf op daartoe door
het bestuur aangewezen plaatsen op de verschillende bij haar in beheer zijnde
begraafplaatsen.
Artikel 16 Urnenbewaarplaats
1. Een urn kan worden geplaatst/bijgezet in een urnenbewaarplaats.
2. Het bestuur bepaalt hoeveel urnen kunnen worden geplaatst/bijgezet in een
specifieke urnenbewaarplaats.
3. Afhankelijk van de soort urnenbewaarplaats kan het bestuur eisen stellen aan het
soort urn.
4. Een plek in een urnenbewaarplaats wordt uitgegeven voor een termijn van vijf jaren,
behalve een plek in de urnenmuur in Standdaarbuiten die voor een termijn van tien
jaren wordt uitgegeven.
Na afloop van de uitgiftetermijn kan telkens met een termijn van vijf jaren worden
verlengd.
5. Een urn kan alleen worden geplaatst of bijgezet in een urnenbewaarplaats met
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
Artikel 17 Verstrooien van as
1. Het verstrooien van as op het strooiveld kan alleen plaatsvinden met uitdrukkelijke
toestemming van de beheerder.
2. Het verstrooien van as in een particulier graf kan daarnaast alleen plaatsvinden met
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
3. De rechthebbende die een urn laat plaatsen of bijzetten geeft daarmee tevens het
recht aan het bestuur om de inhoud van de urn te verstrooien na afloop van de
termijn van het urnengraf of de urnenbewaarplaats, tenzij de termijn wordt aangevuld
(indien mogelijk) of verlengd op de voet van het bepaalde in dit reglement of als aan
de as tijdig een andere bestemming wordt gegeven.
Dit geldt niet voor een urn die is geplaatst of bijgezet in een particulier graf zonder
grafkelder of een urnengraf zonder urnenkelder.

Aanvulling en verlenging van rechten
Artikel 18 Aanvulling van rechten
1. Begraving of bijzetting van een overledene dan wel een urn in een particulier graf,
waarvan de (uitgifte)termijn binnen tien jaren afloopt, kan alleen plaatsvinden onder
gelijktijdige aanvulling van die termijn tot ten minste tien jaren na deze begraving of
bijzetting.
Voor de begraafplaats Bieberg geldt, dat moet worden aangevuld tot een termijn van
tenminste twintig jaren.
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Voor de begraafplaats Oud-Ginneken geldt, dat moet worden aangevuld tot een
termijn van tenminste dertig jaren.
Bijzetting van een urn op of in een urnengraf, waarvan de (uitgifte)termijn binnen tien
jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige aanvulling van de termijn tot
ten minste tien jaren.
Bijzetting in de urnenmuur in Standdaarbuiten, waarvan de (uitgifte)termijn binnen
tien jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige aanvulling van die termijn
tot ten minste tien jaren.
Deze aanvulling dient te worden aangevraagd door de rechthebbende.
De kosten van een aanvulling bedragen een evenredig deel van de kosten van een
verlenging volgens de op dat moment geldende tarievenlijst.

Artikel 19 Verlenging van rechten
1. Na afloop van de termijn van eerste uitgifte of na afloop van een termijn van
aanvulling, of de termijn van een verlenging, kan het recht op een particulier graf
telkens met een termijn van minimaal vijf jaren worden verlengd, door de
rechthebbende.
2. Bijzetting van een urn in een urnenbewaarplaats, waarvan de (uitgifte)termijn binnen
vijf jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden door het verlengen met een termijn van ten
minste vijf jaren.
3. Na afloop van de termijn van eerste uitgifte, van een termijn van aanvulling of van
een termijn van verlenging, kan het recht op een urnengraf of urnenbewaarplaats
telkens worden verlengd met een termijn van minimaal vijf jaren, door de
rechthebbende.

Gedenktekens en beplantingen
Artikel 20 Toestemming bestuur/rechthebbende/belanghebbende en uitvoeringsregeling
grafbedekking
1. Het (laten) plaatsen of (laten) wijzigen van monumenten, grafstenen, zerken of
andere gedenktekens, alsmede het (laten) aanbrengen van beplantingen op de
verschillende soorten graven of aan een plek in een urnenbewaarplaats mag alleen
plaatsvinden met toestemming van het bestuur van de begraafplaats.
2. De maten, te gebruiken materialen en opschriften van gedenktekens en beplanting
moeten voldoen aan de door het bestuur van de begraafplaats daarvoor vastgestelde
regels, zoals vastgelegd in de uitvoeringsregeling grafbedekking.
3. Het (laten) plaatsen of (laten) wijzigen van monumenten, grafstenen, zerken of
andere gedenktekens, alsmede het (laten) aanbrengen van beplantingen op de
verschillende soorten graven of aan een plek in een urnenbewaarplaats mag alleen
met toestemming van de rechthebbende of belanghebbende en volgens de door de
begraafplaats daarvoor vastgestelde regels plaatsvinden.
4. Alle kosten voor het (laten) plaatsen of (laten) wijzigen, (laten) herstellen of (laten)
vernieuwen van monumenten, grafstenen, zerken of andere gedenktekens of van
beplantingen op de verschillende soorten graven of aan een plek in een
urnenbewaarplaats komen voor rekening van de rechthebbende of belanghebbende.
Artikel 21 Verplichtingen en aansprakelijkheid rechthebbende/belanghebbende
1. De rechthebbende of belanghebbende is verplicht het monument, de grafsteen, zerk
of ander gedenkteken en de beplanting op de verschillende soorten graven, of aan
een plek in een urnenbewaarplaats behoorlijk te onderhouden en op eerste
aanschrijving van de beheerder van de begraafplaats de daaraan - door welke
omstandigheden ook - toegebrachte schade te herstellen, dan wel tot vernieuwing
over te gaan, als de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van de
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beheerder van de begraafplaats het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of
gevaar oplevert voor personen of zaken.
2. Als niet binnen drie maanden na de dag van aanschrijving onderhoud, herstel of
vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het bestuur bevoegd om op kosten van de
rechthebbende of belanghebbende de monumenten, grafstenen, zerken of andere
gedenktekens, naamplaten of beplanting te verwijderen.
Het bestuur kan in dat geval niet instaan voor beschadiging van hetgeen verwijderd
wordt.
Het bestuur heeft, na afloop van de termijn van drie maanden, ook het recht om over
te gaan tot herstel of vernieuwing van de monumenten, grafstenen, zerken of andere
gedenktekens, naamplaten of beplanting op kosten van de rechthebbende of de
belanghebbende.
3. De rechthebbende van een particulier graf, de belanghebbende van een algemeen
graf of de rechthebbende van een urnengraf dan wel een plek in een
urnenbewaarplaats is aansprakelijk voor de door het geplaatste grafmonument, de
grafsteen/stenen, zerken of andere gedenktekens, naamplaten of beplanting
aangerichte schade aan andere monumenten, grafstenen, zerken of gedenktekens,
naamplaten of beplanting van andere graven, plekken in een urnenbewaarplaats, aan
de begraafplaats of aan personen.

Tarieven
Artikel 22 Tarieven
1. De tarieven voor het vestigen of overdragen van een grafrecht op een algemeen graf,
voor het vestigen, aanvullen of verlengen van een grafrecht op een particulier graf,
voor de bijzetting van een tweede of volgende overledene in een bestaand particulier
graf, voor het delven of openen en sluiten van een graf, voor de plaatsing of bijzetting
van een urn, voor het verlengen of aanvullen van een plek in een urnenbewaarplaats
of het verlengen dan wel aanvullen van een urnengraf, voor het verstrooien van as,
voor het onderhoud van de begraafplaats alsmede de eventuele andere kosten die
verband houden met het gebruik van de begraafplaats of begrafenisplechtigheden,
worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur
2. Op de betreffende factuur en/of in de algemene voorwaarden daarbij, wordt tevens
aangegeven, binnen welke termijn de betreffende kosten voldaan moeten zijn,
alsmede wat de gevolgen van niet-betaling zijn voor zover dit niet in dit reglement is
geregeld.

Overgang van rechten
Artikel 23 Overgang van rechten
1. Een recht op een algemeen, particulier of urnengraf of het recht op een
urnenbewaarplaats kan worden overgedragen door overlegging aan de administratie
van de begraafplaats van een door de rechthebbende (of belanghebbende als er
sprake is van een algemeen graf) en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs
van overdracht.
2. In geval van overlijden van de rechthebbende (of belanghebbende als er sprake is
van een algemeen graf) kan het recht worden overgeschreven op degene die
redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden en zich als eerste
meldt, tenzij bij testament de overdracht van het grafrecht aan iemand anders wordt
vereist.
Een dergelijke overdracht dient binnen één jaar na het overlijden van de
rechthebbende te hebben plaatsgevonden.
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Artikel 24 Adreswijziging belanghebbende of rechthebbende
De rechthebbende van een particulier graf, de belanghebbende van een algemeen graf en
de rechthebbende van een urnengraf of urnenbewaarplaats zijn verplicht om de wijziging van
hun adres door te geven aan het bestuur van de begraafplaats.

Einde van rechten
Artikel 25 Vervallen van rechten
1. De rechten op de verschillende soorten graven, een urnengraf, of op een
urnenbewaarplaats vervallen:
a. door het verlopen van de termijn van uitgifte, aanvulling of verlenging, zonder dat
er daarna, indien mogelijk, aanvulling (indien van toepassing) of verlenging
plaatsvindt of als niet tijdig voor een dergelijke aanvulling of verlenging is betaald.
b. als de rechthebbende of de belanghebbende van een particulier graf, een
algemeen graf, een urnengraf of van een plek in een urnenbewaarplaats is
overleden en binnen één jaar daarna geen overdracht van de rechten op een
nieuwe rechthebbende of belanghebbende heeft plaatsgevonden.
c. als de rechthebbende of belanghebbende van een particulier graf, een algemeen
graf, een urnengraf of van een plek in een urnenbewaarplaats schriftelijk afstand
doet van het recht.
2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder b en c, is de begraafplaats niet
verplicht om (een deel van) de door de rechthebbende of belanghebbende betaalde
rechten terug te betalen.
3. Na het vervallen van de rechten zal het verwijderen van de eventueel aanwezige
grafmonumenten, grafstenen, zerken of andere gedenktekens, naamplaten,
beplanting of andere voorwerpen voor rekening van de rechthebbende of
belanghebbende plaatsvinden.

Opgraving en ruiming
Artikel 26 Opgraving van overledenen
1. Overledenen zullen, behalve op gezag van een gerechtelijke autoriteit, alleen worden
opgegraven met verlof van de Burgemeester en voor zover het particuliere graven
betreft, tevens met toestemming van de rechthebbende.
2. De kosten van de opgraving zullen worden gedragen door degene die het verlof van
de burgemeester en de toestemming van de rechthebbende heeft verkregen.
3. Bij de opgraving van overledenen uit algemene of particuliere graven zijn geen
andere personen aanwezig dan degenen die met toestemming van de beheerder met
deze werkzaamheden zijn belast.
4. De opgraving van overledenen dient te worden uitgevoerd door een daartoe
gespecialiseerd bedrijf.
Artikel 27 Ruiming van graven, urnengraven of urnenbewaarplaatsen
1. Algemene en particuliere graven worden niet eerder geruimd dan na afloop van tien
jaren na het begraven of bijzetten van de laatste overledene in een dergelijk graf.
2. Bij het ruimen van algemene of particuliere graven zijn geen andere personen
aanwezig dan degenen die met toestemming van de beheerder met deze
werkzaamheden zijn belast.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid worden particuliere graven alleen
geruimd met toestemming van de rechthebbende behalve wanneer het recht op de
voet van het bepaalde in artikel 25 is vervallen.
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4. Ruiming van urnengraven met kelder en urnenbewaarplaatsen zal alleen
plaatsvinden met toestemming van de rechthebbende, behalve wanneer het recht op
de voet van het bepaalde in artikel 25 is vervallen.

Slotbepalingen
Artikel 28 Binding aan toekomstige wijzigingen reglement
Door vestiging, aanvulling of verlenging van een recht op een algemeen of particulier graf,
een urnengraf of een plek in een urnenbewaarplaats onderwerpen de rechthebbende of
belanghebbende en hun rechtsopvolgers zich aan de bepalingen van dit reglement, zoals dit
eventueel nader zal worden gewijzigd of aangevuld, en verplichten zij zich tot tijdige betaling
van de daarop gebaseerde kosten.
Artikel 29 Verstrekking en inzage reglement
Een exemplaar van dit reglement wordt kosteloos ter beschikking gesteld bij het vestigen van
een recht op een algemeen of particulier graf, een urnengraf of een plaats in een
urnenbewaarplaats.
Tevens ligt het voor belangstellenden kosteloos ter inzage op de administratie van de
begraafplaats en is het digitaal te raadplegen op de website van de begraafplaats,
www.zuylen.nl/begraafplaatsen.
Artikel 30 Hiaat in of verschil van mening over reglement
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of als verschil van mening bestaat over de
uitleg van haar bepalingen, beslist het bestuur.
Artikel 31 Vervanging voorgaande reglementen
Dit reglement treedt in de plaats van alle voorgaande reglementen van de begraafplaats.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Begraafplaatsen en Crematoria voor
Westelijk Noord-Brabant te Breda in zijn vergadering van 7 januari 2016 onder de bepaling
dat dit reglement op 1 februari 2016 in werking treedt.
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Bijlage 1
Bijlage bij artikel 8 van dit reglement
1.1.
Een overledene mag uitsluitend worden begraven in een kist die voldoet aan de in 1.2. t/m
1.2.8 van deze bijlage genoemde eisen of in een omhulsel dat voldoet aan de in 1.4 van
deze bijlage genoemde eisen.
Als daarnaast tevens gebruikgemaakt wordt van een lijkhoes, dan dient deze lijkhoes te
voldoen aan de in 1.3 t/m 1.3.4 van deze bijlage genoemde eisen.
1.2.
Bij de vervaardiging van kisten zijn voor de volgende onderdelen of bewerkingen de
volgende kunststoffen of toepassingen van kunststoffen toegelaten:
1.2.1 Spaanplaat: Verlijmde houtspaanders/houtvezels.
Het spaanplaat bevat niet meer dan 10 mg vrij of gemakkelijk vrij te maken formaldehyde per
100 gram plaatmateriaal. Gemeten met de fotometrische methode is dit 8 mg formaldehyde
per 100 gram droog plaatmateriaal (normuitgave NEN-EN 120 uit 1991).
1.2.2 Lijm:
Verwerkt in houtspaanplaat: ureumformaldehyde-lijm of isocyanaat-lijm; verwerkt in
schottenlijm: ureumformaldehyde-lijm en/of PVAC-lijm; verwerkt in perslijm: PVAC lijm polyvinylacetaat; verwerkt in constructielijm: PVAC lijm - polyvinylacetaat.
1.2.3 Lak:
Nitrocelluloselak dan wel een combinatielak van nitrocellulose, alkydharsen, en -eventueel polyesterharsen.
1.2.4 Handgrepen, sierschroeven en andere ornamenten:
Handgrepen, ornamenten en accessoires van grafkisten dienen uitgevoerd te worden in
biologisch afbreekbaar materiaal, dan wel van buitenaf verwijderd te kunnen worden.
1.2.5 Hoofdkussen of hoofdsteun:
Zak van biologisch afbreekbaar materiaal gevuld met houtkrullen of kartonnen hoofdsteun.
1.2.6 Binnenbekleding:
Niet geïmpregneerd papier aan de binnenkant van de deksel en de wanden; katoen, zijde,
rayon, of cellulose-acetaat dan wel een mengsel van genoemde stoffen, en wel zo dat de
stof van de binnenbekleding niet in één stuk over de bodem en wanden van de kist wordt
gespreid, maar dat voor de bodem een los stuk stof wordt gebruikt.
1.2.7 Bodembedekking:
Niet-geïmpregneerd papier op de bodem, al dan niet voorzien van een extra celstof
onderlegger.
1.2.8 Print en kantenband:
Basispapier op edelcellulosebasis met anorganische pigmenten.
1.3
Materiaal voor lijkhoezen dient aan de volgende eisen te voldoen:
1.3.1 Doorlaatbaarheid
a. Van water: gedurende zeven dagen voortdurend contact met water van 5°C en 20°C bij
pH = 7,0 mag het materiaal niet meer dan 1 mg vloeibaar water per vierkante meter per uur
doorlaten, gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm.
b. Van gas: na veertien dagen mag de doorlaatbaarheid voor gasvormig kooldioxide,
gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm, niet minder zijn dan 150 ml per
vierkante meter per uur en voor zuurstof niet minder dan 200 ml per vierkante meter per uur.
1.3.2 Mechanische eigenschappen
a. Treksterkte: de treksterkte van het materiaal en van de lasverbindingen mag niet minder
bedragen dan 1 N per millimeter, gemeten volgens norm DIN 53455 of een vergelijkbare
norm.
b. Vouwbestendigheid: als het materiaal wordt dubbelgevouwen en de vouw gedurende
dertig minuten wordt belast bij een druk van 5 N per vierkante centimeter, mag het materiaal
in de vouw geen scheur vertonen.
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1.3.3 Vorm
Gedurende twee jaar opslag bij 20°C mag de krimp in de lengte- en breedterichting niet meer
dan 10% bedragen, gemeten volgens norm ASTM: D 2732-83 of een vergelijkbare norm.
1.3.4 Biologische afbreekbaarheid:
Het materiaal van de lijkhoezen dient binnen 90 dagen voor meer dan 98% te worden
afgebroken, gemeten volgens norm ASTM: D 5338-92 of een daarmee vergelijkbare norm.
Daarnaast dienen uit de lijkhoezen, zowel bij de biologische afbraak als bij crematie, geen
schadelijke stoffen vrij te komen. Voor zware metalen (Pb, Cr, Ni, Cu, Cd, Zn) en
gechloreerde koolwaterstoffen dient voldaan te worden aan de Duitse
Bundesgütegemeinschaft-norm RAL GZ 251 of een daaraan gelijk te stellen norm. Voor de
bepaling hiervan dient gebruik te worden gemaakt van de norm ASTM: D 5152-91 of een
vergelijkbare norm.
1.4
Andere omhulsels dan kisten en lijkhoezen die op het doel van begraven zijn afgestemd, zijn
toegestaan bij begraven mits zij voldoen aan de hierboven gestelde eisen van
doorlatendheid voor lucht en biologische afbreekbaarheid voor zover deze omhulsels dan
wel onderdelen daarvan niet verwijderd worden voorafgaand aan het begraven.
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