Huishoudelijk reglement, versie 1.3, behorende bij de Verordening
beheer gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium 2014
De beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Rotterdam,
overwegende dat het wenselijk is een huishoudelijk reglement vast te stellen waarin de
dagelijkse gang van zaken op de gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk
crematorium zijn vastgelegd;
gelet op artikel 3 van de Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium
2014;
besluit:
vast te stellen het Huishoudelijk reglement behorende bij de Verordening beheer
gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium 2014.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Beheer en dagelijkse leiding
1. De beheerder regelt de volgorde en tijdstippen van de begravingen, crematies,
herdenkingen en plechtigheden bedoeld in artikel 2, alsmede de uitvoering van
werkzaamheden door derden, draagt zorg voor de uitvaartplechtigheden en is belast met
de dagelijkse leiding over de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium.
2. Voorafgaande aan elke begrafenis, bijzetting of crematie controleert de beheerder of de
kist, het omhulsel of de asbus is voorzien van een duurzaam registratienummer dat
overeenkomt met het registratienummer op het registratiedocument waarop de
persoonsgegevens van de overledene staan.
3. Bij elke begraving/crematie wordt de kist/asbus voorzien van een duurzaam eigen uniek
registratienummer dat overeenkomt met het registratienummer in het register.
4. De beheerder draagt tevens zorg voor het bijhouden van het register waarin aantekening
wordt gehouden van alle begravingen, crematies en bijzettingen welke op de
verschillende begraafplaatsen of het crematoriumcomplex geschieden. In het register
worden in ieder geval opgenomen:
a. de dagtekening;
b. de achternaam, voornamen en leeftijd van de overledene;
c. het grafnummer;
d. de grafdiepte;
e. het grafvak;
f. de columbariumnis; en
g. het in het derde lid bedoelde registratienummer.
Artikel 2 Herdenkingen en plechtigheden
1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de
begraafplaatsen of het crematoriumcomplex worden, door middel van een
standaardformulier, ten minste vijf dagen van tevoren aan de beheerder gemeld.
2. Op het formulier worden in ieder geval datum en tijd aangegeven, evenals de wijze
waarop de plechtigheid zal plaatsvinden.
Artikel 3 Aanwezigheid bij opgraven en ruimen
1. Het bijwonen van het opgraven van stoffelijke overschotten en het ruimen van graven is
alleen toegestaan aan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast.
2. Begraafplaatspersoneel kan een deel van de begraafplaats tijdelijk afzetten voor het
opgraven van stoffelijke overschotten en het ruimen van graven.
Artikel 4 Melding en verboden
1. Degene die wil laten begraven, cremeren, as bijzetten of as verstrooien meldt dit bij de
beheerder uiterlijk om 12.00 uur van de dag voorafgaande aan de dag waarop de
begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden.
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2. Bij de opdrachtverstrekking voor een crematie dient de ondernemer gebuik te maken van
het landelijk gehanteerde – door LVC ontwikkelde – standaard opdrachtformulier.
3. Indien de accommodatie langer wordt gebruikt dan de afgesproken tijd, dan wordt het
dubbele tarief per kwartier (de aula van Hofwijk per half uur) in rekening gebracht.
4. Indien sprake is van een begraving of de bezorging van as in een eigen graf, een eigen
urnengraf, een eigen urnennis of een eigen urnenplaats, controleert de beheerder aan de
hand van het register van uitgegeven rechten of men hiertoe gerechtigd is.
5. Begraving of crematie geschiedt slechts indien het verlof daartoe van de ambtenaar van
de burgerlijke stand aan de beheerder is overgelegd. Het verlof wordt in de registratie van
de beheerder opgenomen.
6. Als een overledene op grond van artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging binnen 36 uur
na het overlijden begraven dient te worden, wordt de beheerder hierover zo spoedig
mogelijk in kennisgesteld. De schriftelijke instemming van de Officier van Justitie en de
schriftelijke toestemming van de Burgemeester worden in de administratie van de
beheerder opgenomen.
7. Begraving of crematie na de zesde dag na overlijden geschiedt slechts indien het uitstel
tot begraven door de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de beheerder is
overgelegd.
8. Steenhouwers, hoveniers en daarmee gelijk te stellen personen, die voornemens zijn om
werkzaamheden voor derden aan de gedenktekens te verrichten, melden dit uiterlijk 1
dag voorafgaande aan de uitvoering bij de beheerder, onder toepassing van artikel 1,
eerste lid.
9. Vooraf dient bij de beheerder te worden gemeld indien men voornemens is om met
motorrijtuigen op de begraafplaatsen of het crematoriumcomplex te rijden:
a. elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen;
b. anders dan voor een begrafenis of crematie;
c. voor het vervoeren van materialen;
10. Het is verboden op de begraafplaatsen of het crematoriumcomplex huisdieren uit te laten,
te fietsen, te recreëren (niet zijnde wandelen), in vijvers of singels te vissen of vuilnis
achter te laten anders dan in de daarvoor bestemde bakken.
11. Muziek en presentaties die tijdens een plechtigheid moeten worden afgespeeld dienen
minimaal 24 uur van tevoren te worden aangeleverd door de uitvaartondernemer.
Artikel 5 Materiaal en personeel
1. De pijporgels worden alleen door vanwege de beheerder aangewezen musici bespeeld.
2. De voor een begraving of crematie benodigde draagbaren en werktuigen worden van
gemeentewege beschikbaar gesteld.
3. Alle handelingen die nodig zijn voor begraven, bijzetten of cremeren worden uitgevoerd
door het personeel van de begraafplaats of het crematoriumcomplex.
4. Indien de nabestaanden deze werkzaamheden gedeeltelijk zelf willen verrichten, dienen
zij hun wens daartoe tijdig aan de beheerder kenbaar te maken en de aanwijzingen van
het begraafplaatspersoneel op te volgen.
Artikel 6 Begraven in bestaand eigen graf
1. Begraving of bijzetting in een eigen graf, een eigen urnengraf, een eigen urnennis of een
eigen urnenplaats waarvan de uitgiftetermijn binnen de grafrusttermijn afloopt, kan alleen
plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met tenminste zoveel
jaren als nodig is om te voldoen aan de minimale grafrusttermijn van 10 jaar. Deze
verlenging wordt aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door
degene die in de uitvaart voorziet.

Hoofdstuk 2 Gedenktekens
Artikel 7 Algemene regels
1. Voor het plaatsen en geplaatst houden van een gedenkteken moet de ‘Richtlijnen voor
het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het
crematorium Hofwijk te Rotterdam’ in acht worden genomen.
2. Elke plaatsing van een gedenkteken moet worden aangevraagd middels een
standaardformulier bij de beheerder.
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3. De beheerder heeft maximaal twee weken de tijd om toestemming te verlenen op de
aanvraag dan wel de aanvraag af te wijzen.
4. Wanneer een aanvraag voldoet aan de richtlijn, maar vraagtekens oproept op ethisch of
esthetisch gebied, dan zal de aanvraag worden getoetst door de beoordelingscommissie.
Deze bestaat uit het Managementteam van de gemeentelijke begraafplaatsen en
crematorium. Haar beslissing is bindend.
Artikel 8 Verwijderen
1. Na het verstrijken van de graftermijn zal het gedenkteken door de beheerder worden
verwijderd.
2. Het voornemen daartoe wordt minstens een jaar van tevoren schriftelijk aan de
rechthebbende bekend gemaakt. Indien het adres onbekend is, geschiedt bekendmaking
door mededeling op het graf en op het mededelingenbord op de begraafplaats.
3. Na het verstrijken van de graftermijn blijft het gedenkteken maximaal twaalf weken ter
beschikking aan degene die het heeft laten plaatsen.
4. Indien het gedenkteken niet binnen 12 weken na verwijdering is afgehaald, vervalt deze
aan de gemeente Rotterdam.
Artikel 9 Schoonhouden
1. De beheerder voorziet in het jaarlijks schoonhouden van de graven, eigen urnennissen,
grafmonumenten en gedenktekens. Onder schoonhouden wordt niet verstaan het
opnieuw leesbaar maken van, of herstellen of vernieuwen van op graven of
urnenplaatsen geplaatste gedenktekens, inscripties, naamplaten, beplantingen,
omrasteringen, kant- of zijstukken, treden, banken en andere voorwerpen.
2. Indien gedenktekens zijn verzakt voorziet de beheerder in het richten en stellen van
gedenktekens.
3. Indien rechthebbenden in bijzondere gevallen voor eigen rekening meer zorg aan het
onderhoud wensen te laten besteden door de beheerder, kunnen zij een aanvullende
opdracht verstrekken aan de beheerder.
Artikel 10 Onderhouden
1. Rechthebbenden dienen het gedenkteken behoorlijk te onderhouden en/of te herstellen.
2. Indien de rechthebbende nalaat het gedenkteken behoorlijk te onderhouden of te
herstellen, kan de beheerder de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zonodig
het gehele gedenkteken verwijderen. Deze vervallen dan aan de gemeente Rotterdam
zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.
3. Verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende schriftelijk is ingelicht over de
toestand van het gedenkteken. Indien het adres van de rechthebbende niet bekend is,
geschiedt dit door mededeling op het graf en op het mededelingenbord op de
begraafplaats.
Artikel 11 Beplanting
1. Niet-blijvende, in een verwaarloosde staat verkerende beplanting kan door de beheerder
worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.
2. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de
beheerder worden verwijderd.
3. Blijvende, in een verwaarloosde staat verkerende beplanting, kan door de beheerder
worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.
4. Verwijdering zoals in lid 3 omschreven vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende
schriftelijk is ingelicht over de toestand van de beplanting. Indien het adres van de
rechthebbende niet bekend is, geschiedt dit door mededeling op het graf en op het
mededelingenbord op de begraafplaats.
Artikel 12 Uitsluiting aansprakelijkheid
1. De gemeente Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade aan grafmonumenten,
gedenktekens, voorwerpen en beplantingen veroorzaakt door 1) gebrek aan onderhoud
door de rechthebbende; 2) storm; 3) vandalisme; 4) diefstal en dergelijke.
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Hoofdstuk 3 Ruiming van graven en verstrooiing van as
Artikel 13 Ruiming, bezorging van overblijfselen
1. Na afloop van de graftermijn, kan de beheerder een graf laten ruimen.
2. Het voornemen uit het eerste lid wordt minstens één jaar van tevoren schriftelijk bekend
gemaakt. Indien het adres onbekend is, geschiedt dit door mededeling op het graf en op
het mededelingenbord op de begraafplaats.
3. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige stoffelijke resten worden herbegraven in
één van de daartoe bestemde, afgesloten gedeelten van de begraafplaats.
4. Na het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn kan een rechthebbende of een
belanghebbende de stoffelijke resten laten herbestemmen door middel van een door de
beheerder ter beschikking gesteld formulier.
Artikel 14 Bewaring, bezorging en verstrooiing van as
1. Een asbus blijft, met inbegrip van de wettelijke minimumtermijn van een maand,
maximaal twaalf maanden in de algemene nis. De termijn van twaalf maanden vangt aan
op de dag van de crematie.
2. De termijn als bedoeld in het eerste lid kan op verzoek van degene die opdracht heeft
verstrekt voor de crematie, telkenmale worden verlengd met een periode van vijf jaar.
3. Wanneer degene die opdracht heeft verstrekt voor de crematie binnen de in lid 1 of lid 2
gestelde termijn geen bestemming van de as kenbaar maakt, wordt de as verstrooid op
begraafplaats Hofwijk.
4. Indien een asbus of urn is bijgezet in een graf waarvan het grafrecht is vervallen, of in
een columbarium, urnengraf of urnenplaats waarvan de aankoopperiode is verlopen en
niet tijdig een andere bestemming van de as kenbaar is gemaakt, wordt de as verstrooid
op een strooiweide van de begraafplaats.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen
Artikel 15 Toezicht en handhaving
1. Het huishoudelijk reglement is op iedereen van toepassing die zich op een gemeentelijke
begraafplaats of het crematoriumcomplex Hofwijk bevindt.
2. In het belang van de openbare orde en de dagelijkse gang van zaken, kan de beheerder
daarnaast aanwijzingen of instructies geven, waaraan een ieder zicht dient te houden.
3. De beheerder ziet toe op de naleving van het reglement.
4. Niet naleving van het reglement of het niet opvolgen van een aanwijzing als bedoeld in
het tweede lid, kan leiden tot ontzegging van de toegang of directe verwijdering van de
begraafplaats of het crematoriumcomplex Hofwijk.
Artikel 16 Wijzigingen en aanvullingen reglement
1. De beheerder kan dit reglement zonodig wijzigen en of aanvullen.
2. In bijzondere gevallen kan de beheerder afwijken van het reglement.
3. In geval van verschil van inzicht over de uitleg en of toepassing van dit reglement, dan
wel in de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder.
4. Het meest actuele exemplaar van het huishoudelijke reglement is altijd opvraagbaar bij
de balie van een van de drie hoofdlocaties: Crooswijk, Zuiderbegraafplaats of Hofwijk.
Artikel 17 Openingstijden begraafplaatsen en crematorium
1. Op de gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium hebben bezoekers
vrije toegang op maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op zon- en
feestdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur, dit geldt in de periode van 1 september tot en met 31
mei. In de periode van 1 juni tot en met 31 augustus hebben bezoekers vrije toegang op
maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op zon- en feestdagen van 10.00
uur tot 20.00 uur.
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Hoofdstuk 5 Slotbepaling
Artikel 18 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2016.
Artikel 19 Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Huishoudelijk reglement, versie 1.3, behorende bij de
Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium 2014.
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