Regeling voor het gebruik en het beheer van de R.K. Begraafplaats Terwinselen
ARTIKEL 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
- Kerkbestuur:
het kerkbestuur van de R.K. Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Terwinselen
- Graftekenen:
de op de graven aanwezige kruisen, grafstenen, gedenkstenen en andere
grafbedekking, alsmede, de afsluitplaten voor nissen in de urnenmuur en urnenveld
- Tariefregeling:
de door het kerkbestuur vastgestelde regeling waarin de huurprijzen voor graven en
nissen, alsmede de overige met betrekking tot de begraafplaats geldende tarieven
zijn opgenomen
- Technische bepalingen: de door het kerkbestuur vastgestelde regeling waarin voorschriften m.b.t. de
steenhouwwerken en de beplanting zijn opgenomen
ARTIKEL 2.
1. Op de begraafplaats Terwinselen worden onderscheiden:
a.
Huurgraven
Dit zijn graven ten aanzien waarvan men – onverminderd het gestelde in artikel 3, lid 1het recht heeft om daarin maximaal drie stoffelijke overschotten te begraven tegen betaling
van een bepaald recht, en welke tegen betaling van een nieuw recht kunnen worden
bijgehuurd telkens wanneer zij aan de beurt zijn om te worden geroerd.
Het recht op een huurgraf kan uitsluitend worden gevestigd middels een schriftelijke
overeenkomst tussen huurder en kerkbestuur. Daarbij gelden de tarieven en overige
voorwaarden zoals vastgelegd in de Tariefregeling Begraafplaats Terwinselen en de
Technische bepalingen R. K. Begraafplaats Terwinselen.
Het recht wordt op verzoek, mits drie maanden voor het verstrijken van de huurtermijn
schriftelijk gedaan, verlengd met een termijn van niet langer dan tien jaar.

b.
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Huurnissen in de urnenmuur/huurnissen in urnenveld
Dit zijn nissen ten aanzien waarvan men het recht heeft om daarin twee asbussen bij te
zetten tegen betaling van een bepaald recht, en welke tegen betaling van een nieuw recht
kunnen worden bijgehuurd.
Het recht op een huurnis kan uitsluitend worden gevestigd middels een schriftelijke
overeenkomst tussen de huurder en het kerkbestuur. Daarbij gelden de tarieven en overige
voorwaarden als vermeld in de Tariefregeling Begraafplaats Terwinselen en de Technische
bepalingen R. K. Begraafplaats Terwinselen. Deze laatste voor zover deze van toepassing
op de urnenmuur en het urnenveld zijn.
Het recht wordt op verzoek, mits drie maanden voor het verstrijken van de huurtermijn
schriftelijk gedaan, verlengd met een termijn van niet langer dan tien jaar.

2. Het uitsluitend recht tot begraven in een huurgraf c.q. tot het bijzetten van asbussen in een huurnis of
urnenveld, wordt geacht te zijn verleend onder de voorwaarden door het kerkbestuur nu of later vast te
stellen en slechts tot het tijdstip waarop de begraafplaats ingevolge Artikel 45 ven de Wet op de
Lijkbezorging, gesloten wordt verklaard.
3. Aanvragen tot het verkrijgen van een graf c.q. nis zijn slechts mogelijk nadat het gebruik van een graf
c.q. nis noodzakelijk is geworden, behoudens de vóór augustus 1978 door het kerkbestuur aangegane
verplichtingen.
4. Aanvragen tot het verkrijgen of bijhuren van een uitsluitend recht op een graf c.q. nis, dienen te
worden gericht aan het kerkbestuur.
5. Ten aanzien van een huurgraf dan wel huurnis wordt voor de toepassing van deze regeling slechts één
persoon als rechthebbende ingeschreven. Deze inschrijving geschiedt overeenkomstig door het
kerkbestuur vast te stellen regels.
ARTIKEL 3
1. Voor het bijplaatsen van maximaal twee asbussen in een huurgraf kan, tegen betaling van het geldend
huurrecht, zoals in de Tariefregeling is vastgesteld, toestemming worden verleend.
2. Het begraven van stoffelijke overschotten in huurgraven dan wel het bijzetten van asbussen in de
urnenmuur of urnenveld geschiedt conform de indeling en de volgorde in vak en nummering als door
het kerkbestuur aangegeven.
3. Er mogen niet meer dan drie stoffelijke overschotten in een graf worden begraven.
ARTIKEL 4
1. De begraving van overledenen die laatstelijk voor hun overlijden niet binnen de parochie Terwinselen
woonachtig waren, kan – tenzij de begraving plaats vindt in een reeds bestaand huurgraf – slechts
plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van het kerkbestuur.
Deze bepaling geldt ook t.a.v. het plaatsen van asbussen in de urnenmuur of urnenveld.
2. De in lid 1 bedoelde toestemming wordt verleend indien er, naar het oordeel van het kerkbestuur,
duidelijk spraken is van een binding van de overledene met de parochie Terwinselen.
3. Een zodanige binding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de overledene tenminste 25 jaar
onafgebroken in de parochie heeft gewoond en op het moment van overlijden niet langer dan 10 jaren
buiten de parochie woonachtig was.
4. Wanneer een overledene niet (meer) woonachtig was binnen de parochiegrenzen, maar gedurende een
lange periode heeft deelgenomen aan de kerkbijdrage van de parochie Terwinselen en op deze wijze
uiting heeft gegeven aan de betrokkenheid bij de parochie, kan voor het kerkbestuur reden zijn
toestemming te verlenen tot begraving.
5. Voor de bewoners van het bejaardenhuis Firenschat, die vóór hun opname in het tehuis, niet
woonachtig waren in deze parochie, is begraving op de begraafplaats Terwinselen slechts mogelijk
indien zij tien jaren in het bejaardenhuis hebben gewoond.
ARTIKEL 5
1. Het uitsluitend recht op een graf of nis, als bedoeld in artikel 2, kan door het kerkbestuur worden
overgeboekt.
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2. Indien de overboeking van het recht, bedoeld in het eerste lid, verband houdt met het overlijden van
de rechthebbende op het onderhavige graf, dient het betreffende verzoek tot overboeking schriftelijk
te worden ingediend, uiterlijk vóór het verstrijken van de termijn waarvoor het is verleend.
Van de mogelijkheid tot overboeking van het recht, bij overlijden van de rechthebbende, wordt, indien
mogelijk, aan de nabestaanden mededeling gedaan.
3. Indien binnen de in het vorig lid bedoelde termijn geen verzoek tot overboeking van het recht is
ontvangen, vervalt het uitgegeven recht.
ARTIKEL 6
Wanneer het recht als bedoeld in artikel 2 door het verstrijken van de huurtermijn is geëindigd, dan wel
de overeenkomst om andere redenen is vervallen, kan het graf of de nis, met inachtneming van het
daaromtrent bepaalde in de Wet op de Lijkbezorging, worden geroerd.
ARTIKEL 7
1.

De in de geroerde graven aangetroffen overblijfselen worden begraven in het daartoe specifiek
bestemde gedeelte van de begraafplaats.

2.

De as uit de geopende asbussen – voor zover zulks op grond van de Wet op de Lijkbezorging is
toegestaan – wordt uitgestrooid op een hiertoe aangewezen gedeelte van de begraafplaats.

ARTIKEL 8
1.

De huurder is gerechtigd op het graf een grafteken aan te brengen of te doen aanbrengen. Dit
conform de regeling Technische bepalingen R.K. Begraafplaats Terwinselen.

2.

De huurnissen in de urnenmuur of in het urnenveld dienen te worden voorzien van een uniform
voorgeschreven afsluitplaat. De kosten van deze plaat komen voor rekening van de huurder.

3.

Het kerkbestuur kan ten aanzien van de vorm, soort en bewerking van het grafteken nadere regels
stellen.

ARTIKEL 9
1.

Het kerkbestuur is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen die zich op de graven en bij/op de
nissen bevinden.

2.

Schade aan deze voorwerpen, door welke oorzaak ook ontstaan, wordt door het kerkbestuur niet
vergoed, tenzij deze is veroorzaakt door handelingen of nalatigheid van degene aan wie door het
kerkbestuur het toezicht c.q. het onderhoud van de begraafplaats is opgedragen.

ARTIKEL 10
1.

De rechthebbende is verplicht het graf en de eventueel daarop geplaatste graftekenen behoorlijk te
onderhouden, zulks ten genoegen van het kerkbestuur.

2.

Indien, naar het oordeel van het kerkbestuur, in het onderhoud van een graf of een daarop geplaatst
grafteken niet of niet op behoorlijke wijze wordt voorzien, zal de rechthebbende, indien mogelijk,
mondeling dan wel schriftelijk worden aangemaand alsnog binnen dertig dagen nadat de eventuele
aanmaning heeft plaatsgevonden, aan zijn verplichtingen te voldoen.
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Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan het kerkbestuur verklaren dat het verkregen recht
door genoemd verzuim is komen te vervallen, van welke verklaring, indien mogelijk, mededeling
wordt gedaan aan de rechthebbende.
De zich op het graf bevindende voorwerpen blijven dan nog dertig dagen ter beschikking van de
rechthebbende. Worden deze niet vanwege zijnentwege weggehaald, dan kan het kerkbestuur
hierover naar eigen goeddunken beschikken.
3.

Voor het geval de verblijfplaats van de rechthebbende niet is op te sporen, kan het kerkbestuur,
zonder voorafgaande waarschuwing, eveneens handelen conform de laatste volzin van het vorige lid.

4.

Indien een grafteken zodanig in verval is geraakt dat het gevaar oplevert voor de omgeving, is het
kerkbestuur bevoegd het grafteken onmiddellijk te doen opruimen.

ARTIKEL 11
Wanneer het uitsluitend recht tot het begraven in een huurgraf of het bijzetten van asbussen in een huurnis
of urnenveld, is geëindigd, blijven de zich op het graf, nis of urnenveld bevindende graftekenen nog
gedurende dertig dagen ter beschikking van de rechthebbende. Daarna vervallen ze aan het kerkbestuur
zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.
ARTIKEL 12
1.

Eenieder moet gedogen dat graftekenen c.q. beplantingen, door hem of in zijn opdracht op een graf
geplaatst, vanwege het kerkbestuur op haar kosten tijdelijk worden weggenomen of verplaatst, indien
dit ter begraving van stoffelijke overschotten in de nabijheid van het betreffende graf of om andere
redenen noodzakelijk is.

2.

Indien een bijlegging in een bestaand graf of bijplaatsing in een gehuurde nis in urnenmuur c.q.
urnenveld dient te geschieden, behoort de rechthebbende c.q. de nabestaande(n), ervoor zorg te
dragen, dat voorwerpen welke zich op het betreffende graf bevinden, dan wel de afsluitplaat voor de
nis, tijdig, zulks ten genoegen van het kerkbestuur, op kosten van de rechthebbende of zijn
nabestaande(n) worden weggenomen en herplaatst.

ARTIKEL 13
1.

Het delven van graven en /of het opgraven van stoffelijke overschotten dan wel het bijzetten van
asbussen geschiedt enkel door of vanwege het kerkbestuur. Het hiervoor verschuldigde tarief is, voor
zover van toepassing, geregeld in de Tariefregeling Begraafplaats Terwinselen.

2.

Indien tot het bijzetten van asbussen in nissen en urnenveld wordt overgegaan, dient onmiddellijk
daaropvolgend de voorgeschreven afsluitplaat te worden aangebracht.

ARTIKEL 14
De begraafplaats is voor het publiek opengesteld gedurende de door het kerkbestuur te bepalen uren.
ARTIKEL 15
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het kerkbestuur zulks met inachtneming van de
bepalingen in de Wet op de Lijkbezorging.
Vastgesteld door het kerkbestuur
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen op
14 augustus 1995
Pagina 4

