
24 jn 
Verordening van de raad van gemeente Haarlem houdende wijziging van de Beheersverordening 
gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlem 2014 
 
De raad van de gemeente Haarlem 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2023 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging; 
 
B E S L U I T: 
vast te stellen de Wijzigingsverordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlem 2023 
 
Artikel I  
De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlem 2014 wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
A. 
Artikel 15 eerste lid komt te luiden als volgt:  
 

bestaande tekst nieuwe tekst 

Artikel 15. Termijnen particuliere graven   
1.  Het college verleent, voor zover de 
daartoe bestemde ruimte van de 
begraafplaatsen dat toelaat, op een daartoe bij 
hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de 
tijd van twintig jaar recht op een  particulier 
graf. De termijn begint te lopen op de datum 
waarop het particuliere graf is uitgegeven.  
2.   Het in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde recht wordt op aanvraag van de 
rechthebbende verlengd telkens met een 
termijn van vijf, tien of twintig jaar, mits de 
aanvraag voor het verstrijken van de lopende 
termijn wordt ingediend. 
 

Artikel 15. Termijnen particuliere graven   
1.  Het college verleent, voor zover de 
daartoe bestemde ruimte van de 
begraafplaatsen dat toelaat, op een daartoe bij 
hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de 
tijd van tien jaar recht op een  particulier graf. 
De termijn begint te lopen op de datum waarop 
het particuliere graf is uitgegeven.   
2.  Het in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde recht wordt op aanvraag van de 
rechthebbende verlengd telkens met een 
termijn van vijf, tien of twintig jaar, mits de 
aanvraag voor het verstrijken van de lopende 
termijn wordt ingediend. 

 
Artikel II 
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. 
 
Artikel III 
Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen 
gemeente Haarlem 2023 
 
 
Aldus vastgesteld te Haarlem op 24 januari 2023 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 


