Begraven in Putten

Gemeentelijke begraafplaatsen
Als u een naaste hebt verloren of u uw nabestaande de zorg voor uw afscheid wilt besparen,
dan moet u veel zaken regelen. U moet o.a. gaan
nadenken over de mogelijkheden van begraven
en er moeten ondanks uw verdriet veel beslissingen genomen worden. In deze folder staat informatie over de mogelijkheden voor begraven in
Putten.

Begraafplaatsen

De gemeente Putten heeft drie gemeentelijke
begraafplaatsen:
1. De Oude Algemene Begraafplaats;
Engweg Noord.
2. De Nieuwe Algemene Begraafplaats;
Engweg Zuid.
3. Algemene Begraafplaats Schootmanshof;
Hoflaan 3.
Bij de Algemene Begraafplaats Schootmanshof
worden nog nieuwe graven uitgegeven. Bijzetting in een bestaand graf is op alle begraafplaatsen mogelijk.

Aula

Bij de Algemene Begraafplaats Schootmanshof
bevindt zich de aula. In de aula kunt u een herdenkingsdienst houden. De aula is niet in eigendom van de gemeente, maar van de Christelijk
Gereformeerde Kerk Putten.

Keuze van een graf

In de gemeente Putten hebt u de volgende
mogelijkheden voor begraven:

Een particulier graf
Een particulier graf of grafkelder is een graf met
een zogenaamd uitsluitend recht. Dit houdt in
dat de rechthebbende van een graf bepaalt wie
er in dat graf wordt begraven. De rechthebbende is contactpersoon voor de gemeente en ontvangt alle documenten. Een particulier graf is
bestemd voor het begraven van maximaal twee
personen en twee asbussen of vier asbussen. Een
particulier graf wordt voor een periode van dertig jaar ter beschikking gesteld en kan worden
verlengd met steeds tien, twintig of dertig jaar.
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Een particulier kindergraf

Asbestemming

Een kindergraf is een graf voor kinderen die zijn
overleden voor hun 12e verjaardag. De particuliere kindergraven zijn bestemd voor maximaal
één begraving. Een particulier kindergraf wordt
voor een periode van dertig jaar ter beschikking
gesteld en kan worden verlengd met steeds tien,
twintig of dertig jaar.

De gemeente Putten heeft vier mogelijkheden
voor de bestemming van as van een overledene:

Een algemeen graf
Een algemeen graf is een graf waarin maximaal
twee overledenen worden begraven, die geen
familieband met elkaar hebben. U hebt geen
zeggenschap over wie er in hetzelfde graf wordt
begraven. Dat bepaalt de beheerder van de begraafplaats. Het kunnen dus onbekende mensen
zijn die rond dezelfde tijd zijn overleden.
Een algemeen graf wordt voor een periode van
dertig jaar ter beschikking gesteld door de gemeente. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Een algemeen kindergraf
Een algemeen kindergraf is een graf waarin maximaal twee kinderen worden begraven, die zijn
overleden voor hun 12e verjaardag waarbij er
geen familieband is. U hebt geen zeggenschap
over wie er in hetzelfde graf wordt begraven. Dat
bepaalt de beheerder van de begraafplaats.
Een algemeen kindergraf wordt voor een periode van dertig jaar ter beschikking gesteld door
de gemeente. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Immatera
Op de Algemene Begraafplaats Schootmanshof
staat het Immatera monument.
Kinderen die zijn geboren bij een zwangerschapstermijn van korter dan 24 weken, kunnen
worden begraven in het grasveld bij het Immatera monument. Hierbij wordt geen gelegenheid
gegeven voor het plaatsen van een monument
of andere wijze van grafbedekking.
Ouders kunnen een herinneringstraan met zelf
gekozen inscriptie bevestigen aan het monument.
Deze herinneringstraan is verkrijgbaar bij de
afdeling Burgerzaken. De inscriptie moet u zelf
verzorgen.

1. Begraafplaats Schootmanshof beschikt over
een speciaal veld voor het uitstrooien van de
as van de overledene. Op het verstrooiveld is
een herdenkingsmonument aanwezig waarop een herdenkingsplaatje bevestigd kan
worden.
2. Begraafplaats Schootmanshof beschikt over
een urnenmuur. Een urnennis valt ook onder een particulier graf en kan worden uitgegeven voor tien, twintig of dertig jaar en
er bestaat de mogelijkheid te verlengen. Een
urnennis biedt plaats aan twee asbussen met
of zonder urn.
3. Een asbus kan geplaatst worden in een urnenkelder. In een urnenkelder kunnen maximaal
vier asbussen geplaatst worden. Urnenkelders worden uitgegeven voor dertig jaar.
Aansluitend kan het recht telkens met een
periode van tien, twintig of dertig jaar worden
verlengd.
4. Een asbus kan geplaatst worden in een particulier graf. Een particulier graf is bestemd voor
het begraven van maximaal twee personen en
twee asbussen of vier asbussen.

Kosten onderhoud particulier graf
Voor het onderhoud van een particulier graf
worden jaarlijks kosten in rekening gebracht,
hiervoor ontvangt u elk jaar een ‘Aanslag Begraafplaatsrecht’. De hoogte van de onderhoudskosten is afhankelijk van het al dan niet
aanwezig zijn van grafbedekking(en).
De onderhoudskosten kunnen worden afgekocht voor onbepaalde tijd door het voldoen
van de afkoopsom onderhoudsrecht in één keer.
Met onbepaalde tijd bedoelen we de periode dat
het graf op naam staat van een rechthebbende.

Ruimen van graven
Grafbedekking

Op een graf mag een grafmonument en/of beplanting geplaatst worden. U bent vrij in de
keuze welk type grafbedekking u neemt, mits de
grafbedekking binnen bepaalde eisen valt.

Vergunning
U hebt voor grafbedekking een vergunning nodig. De steenhouwers en leveranciers zijn hiervan op de hoogte en kunnen u hierin adviseren.
Zij kunnen voor u ook de benodigde vergunning
aanvragen.

Kosten
Er worden kosten in rekening gebracht bij het
verlenen van een vergunning voor grafbedekking.

Onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen en het
onderhoud van de graven. Wat dit onderhoud
inhoudt/omvat, is terug te vinden in de uitvoeringsregels. De uitvoeringsregels vindt u op de
gemeentelijke website www.putten.nl.

Kosten onderhoud algemeen graf
U hoeft geen onderhoudsrecht te betalen voor
een algemeen graf als er geen grafbedekking
geplaatst wordt. Als er grafbedekking wordt geplaatst, zal bij de afgifte van de vergunning voor
het plaatsen van grafbedekking een afkoopsom
onderhoudsrecht in rekening worden gebracht.

Wanneer het grafrecht van een particulier graf
niet wordt verlengd of wanneer bij een algemeen graf de termijn van dertig jaar is verstreken, kan een graf worden geruimd. De noodzaak
tot ruimen is in Putten (nog) niet aanwezig.

Verzoek om te ruimen
Rechthebbenden kunnen een aanvraag indienen om een particulier graf te laten ruimen. De
in het graf aanwezige menselijke resten worden
verzameld en onderin hetzelfde graf geplaatst.
Hiermee kan een graf geschikt worden gemaakt
voor nieuwe bijzetting(en).
Het ruimen van een graf zoals hierboven omschreven geeft op de Oude Algemene Begraafplaats en op de Nieuwe Algemene Begraafplaats
plaats voor maximaal twee bijzettingen en op de
Algemene Begraafplaats Schootmanshof geeft
het ruimte voor één bijzetting.
Een graf mag niet geruimd worden als de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar nog niet verstreken is.
Een formulier voor het verzoek om een graf te
ruimen vindt u op de gemeentelijke website
www.putten.nl.

Vervallen van rechten

Het recht op een particulier (kinder)graf kan vervallen als het graf niet tijdig wordt overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende
of wanneer het recht niet tijdig wordt verlengd.
Daarnaast kan de rechthebbende ook vrijwillig
afstand doen. Het graf vervalt dan aan de gemeente. Als er grafbedekking aanwezig is, wordt
deze verwijderd.

Begraaftijden

Een begrafenis kan plaatsvinden van maandag
t/m vrijdag vanuit de aula om 11.00 uur of 15.00
uur; of vanuit een andere locatie om 11.30 uur,
13.00 uur of 15.00 uur.
Op zaterdag gelden dezelfde begraaftijden,
maar daarbij geldt dat de eerste begrafenis
om 11.00 uur of vanuit een andere locatie om
11.30 uur plaatsvindt.

Bezoektijden

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn dagelijks
toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Contactinformatie
Voor vragen over de administratie, het beheer
& onderhoud en belastingen van de Algemene
Begraafplaats Schootmanshof en de Oude Algemene Begraafplaats kunt u contact opnemen via
onderstaande telefoonnummers.

Administratie
Afdeling Burgerzaken
IBAN NL20 BNGH 0285 1836 80
T (0341) 359 670
E burgerzaken@putten.nl

Aula
Kerkmeester
Hoflaan 3, 3881 LT Putten
T 06 458 48 427

Beheer en Onderhoud
Afdeling Ruimte
T (0341) 359 611

Begraafplaats
Beheerder
T 06 309 90 111

Postadres
Gemeente Putten, Postbus 400
3880 AK Putten

Bezoekadres
Gemeente Putten
Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
T (0341) 359 611
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Tarieven 2023
Huur

Begraafrecht

Graf

Onderhoudsrecht per jaar

Afkoopsom onderhoudsrecht

zonder grafbedekking

met
grafbedekking

zonder grafbedekking

met
grafbedekking

Particulier graf
30 jaar, 2 personen

€ 1.358,00

€ 810,50

€ 43,50

€ 87,00

€ 1.216,00

€ 2.432,00

Extra kosten
bij uitgifte grafkelder

€ 1.79300

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Particulier kindergraf
<12 jaar, 30 jaar, 1 persoon

€ 679,00

€ 535,00

n.v.t.

€ 43,50

n.v.t.

€ 1.216,00

Algemeen graf
30 jaar

€ 269,00

€ 810,50

n.v.t.

n.v.t.

Bij plaatsen grafbedekking,
afkoop verplicht € 714,00

Algemeen kindergraf
<12 jaar, 30 jaar

€ 138,00

€ 535,50

n.v.t.

n.v.t.

Bij plaatsen grafbedekking,
afkoop verplicht € 475,50

Begraven immatuur,
<24 weken

n.v.t.

€ 89,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Let op! Bijzetting in graf waarvan de resterende uitgifteduur <10 jaar is? Dan verlengen met het aantal jaar dat benodigd is om de wettelijke grafrusttermijn te garanderen = aantal jaren x €45,25.

Asbus/Urn

Huur

Begraafrecht

In particulier graf

€ 1.358,00

€ 237,00

in urnennis
10 jaar, 2 asbussen

€ 359,50

€ 148,50

In particulier kindergraf

€ 679,00

€ 178,00

Onderhoudsrecht per jaar
€ 43,50

€ 87,00

n.v.t.

€ 43,50

€ 237,00

n.v.t.

n.v.t.

In algemeen kindergraf

€ 138,00

€ 178,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 119,00

n.v.t.

n.v.t.

€ 29,50

€ 2.432,00
€ 359,50

€ 269,00

Herinneringstraan, geschikt voor bevestiging
in Immatera monument
Plaatsen herdenkingsplaatje op
herdenkingsmonument bij strooiveld

€ 1.216,00

€ 35,00

In algemeen graf

Verstrooien as op
strooiveld, per bus

Afkoopsom onderhoudsrecht

n.v.t.

€ 1216,00

Bij plaatsen grafbedekking,
afkoop verplicht € 714,00
Bij plaatsen grafbedekking,
afkoop verplicht € 475,50

Verlenging uitgifteduur urnennis (10 jaar)

n.v.t.

€ 359,50

€ 89,00

Vergunning voor het hebben van een grafbedekking

€ 73,50

Overschrijvingskosten

€ 34,50

Verlenging uitgifteduur particulier graf (10 jaar)

€ 452,50

Verwijderen/herplaatsen voorwerpen

€ 162,00

Verlenging uitgifteduur particulier graf (20 jaar)

€ 905,00

Openen en sluiten grafkelder (bijzetting)
€ 334,50
Overplaatsen voorwerpen op graven cq nis bij
Verlenging uitgifteduur particulier graf (30 jaar)
€ 1.357,50
€ 334,50
herbegraving
Lichten asbus ter overbrenging naar urnennis op de
Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf (10 jaar)
€ 226,00
€ 306,50
begraafplaats
de
Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf (20 jaar)
€ 452,00
Ontheffing graf, bijzetting 3 persoon in graf voor 3
personen** (geldt niet voor graven
€ 367,50
Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf (30 jaar)
€ 678,00
uitgegeven voor 01-12-1952)
Afkoop onderhoud voor 10 jaar*, voor een graf waarvan de eerste termijn van 30 jaar (niet zijnde reservering) is verstreken en waarvoor jaarlijks het
onderhoud betaald is:
- Voor een graf zonder grafbedekking		
€ 405,50
- Voor een eigen kindergraf met grafbedekking
€ 405,50
- Voor een graf met grafbedekking		
€ 811,00
Opgraven cq ruimen stoffelijk overschot
- stoffelijke overschotten in 1 kist in hetzelfde graf herbegraven (dieper wegzetten)		
€ 1.224,00
- ter overbrenging hiervan naar een ander graf of crematorium, vanaf leeftijd 12 jaar		
€ 1.224,00
- ter overbrenging hiervan naar een ander graf of crematorium, tot leeftijd van 12 jaar		
€ 609,50
* Afkoop onderhoudsrecht met 10 jaar is mogelijk voor graven waarvoor reeds 30 jaar jaarlijks onderhoudsrecht is betaald.
** Dit tarief wordt berekend bij een bijzetting in een graf waar 3 personen/een 3de persoon zonder extra werkzaamheden in kunnen/
kan. Dit tarief is niet bedoeld voor een graf dat geruimd (dieper weggezet) moet worden; daarbij geldt (alleen) het ruimingstarief.

