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1. Inleiding 
De beheersverordening op de algemene begraafplaatsen voor de gemeente Haarlem 1994 
moet worden herzien. Onder andere de wijziging van de Wet op de lijkbezorging en de 
invoering van de Europese Dienstenrichtlijn maken dit noodzakelijk.  
De wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging betreffen vooral: 
- herziening van termijnen; 
- het onderscheid tussen twee graftypen: particulier en algemeen; 
- het onderhoud van particuliere graven; 
- de eigendom van graftekens; 
- het ruimen van graven. 
 
Ook het feit dat in de praktijk bleek dat er behoefte bestond aan een scherpere omschrijving 
van de rechten en plichten van zowel de beheerder van de begraafplaats als de 
belanghebbenden en de formulering en het taalgebruik van de oude verordening gaf 
aanleiding de verordening te  herzien. 
 
2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor de Beheersverordening Begraafplaatsen (vast te stellen en te 
bepalen dat deze verordening in werking treedt op 1 januari 2014, onder gelijktijdige 
intrekking van de Beheersverordening op de algemene begraafplaatsen voor de gemeente 
Haarlem 1994. 
 
3. Beoogd resultaat 
Door de herziening van de beheersverordening Begraafplaatsen beschikt de gemeente over 
een verordening die in overeenstemming is met de vigerende wetgeving. 
 
4. Argumenten 
Huidige Beheersverordening Begraafplaatsen is verouderd 
De huidige beheersverordening Begraafplaatsen dateert uit 1994 en dient te worden 
aangepast, onder andere omdat de Wet op de lijkbezorging is gewijzigd. 
 
College kan benodigde Uitvoeringsbesluiten nemen 
Met het vaststellen van de beheersverordening kan het college de benodigde 
uitvoeringsbesluiten ‘Graven, asbezorging en gedenkplaatsen’en ‘Grafbedekkingen’ nemen. 
 
Praktische behoefte 
in de praktijk bestond behoefte aan een scherpere omschrijving van de rechten en plichten 
van zowel de beheerder van de begraafplaats als de belanghebbenden   
 
Taalgebruik en formulering 
Het taalgebruik en de formulering van de oude verordening is aan herziening toe. 
 
Voor de herziening is gebruik gemaakt van het model-beheersverordening begraafplaatsen 
van de VNG,  die is getoetst aan de eisen die de wet- en regelgeving en de jurisprudentie 
hieraan stellen. 
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5. Kanttekeningen 
Geen. 
 
6. Uitvoering 
Na vaststelling van de Beheersverordening Begraafplaatsen door de raad wordt daarvan een 
kennisgeving geplaatst in de eerstvolgende editie van de Stadskrant en liggen verordeningen 
en de bijbehorende stukken gedurende twaalf weken ter inzage in de Publiekshal. Tevens 
wordt de vastgestelde Beheersverordening Begraafplaatsen gepubliceerd in de centrale 
voorziening voor de decentrale regelgeving op www.overheid.nl  
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. 
 
Bij de herziene beheersverordening behoren een tweetal uitvoeringsbesluiten. Het college 
stelt deze uitvoeringsbesluiten vast onder voorbehoud dat de raad de beheersverordening 
heeft vastgesteld. De twee uitvoeringsbesluiten treden in werking met ingang van de datum 
waarop de herziene verordening in werking treedt, te weten 1 januari 2014. 
 
7. Bijlagen 
1. Beheersverordening Begraafplaatsen 
2. Toelichting Beheersverordening Begraafplaatsen 
3. Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen 
4. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 

http://www.overheid.nl/
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8. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
De Beheersverordening Begraafplaatsen (bijlage 1 t/m 4) vast te stellen en te bepalen dat 
deze verordening in werking treedt op 1 januari 2014, onder gelijktijdige intrekking van de 
Beheersverordening op de algemene begraafplaatsen voor de gemeente Haarlem 1994. 
 
 
Gedaan in de vergadering van … … ……  
 
De griffier    De voorzitter 

 


