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01. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 

Artikel 1: 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. algemeen graf: een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven van 

meerdere overledenen, die geen verwanten van elkaar behoeven te zijn, waarvan 
het recht op medegebruik voor de duur van tien jaar is verleend aan gebruikers 
volgens de voorwaarden van dit reglement. De houder van de begraafplaats bepaalt 
wie in het graf wordt begraven; 

b. asbus: een afgesloten bus, ter berging van de as van een overledene; 
c. beheerder: degene, die door het bestuur is belast met de administratie, beheer en 

dagelijkse leiding van de begraafplaats, die namens het bestuur bevoegd is 
opdrachten dienaangaande te verlenen en die bevoegd is de in dit reglement 
bedoelde grafrechten en vergunningen af te geven; 

d. begraafplaats: het terrein van de Stichting Begraafplaats “St.-Barbara” gelegen aan 
de Spaarndammerdijk 312 te Amsterdam met bijhorende opstallen; 

e. bestuur: het bestuur van de Stichting Begraafplaats “St.-Barbara” te Amsterdam; 
f. bijzetting: 

1. Het begraven van een overledene of asbus/urn in een particulier graf waarin 
reeds een overledene of asbus/urn is begraven 

2. Het plaatsen van een urn op een particulier graf, waarin reeds een overledene of 
een asbus/urn is begraven. 

3. Het plaatsen van een asbus/urn in een urnengraf, al dan niet in de urnentuin. 
g. gebruiker: de meerderjarige persoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte 

in een algemeen graf, urnengraf, columbarium of urnenmuur/-tuin is verleend, dan 
wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden; 

h. grafakte: de overeenkomst waarin overeenkomstig de bepalingen van dit reglement 
door of namens het bestuur een grafrecht wordt verleend; 

i. grafrecht: het recht van gebruik van een ruimte in een algemeen graf of het 
uitsluitend recht op een particulier graf of urnengraf; 

j. particulier graf [voorheen eigen of familiegraf]: een ruimte (graf of grafkelder) op de 
begraafplaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is 
verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken en het bijzetten van 
asbussen; 

k. rechthebbende: de meerderjarige natuurlijke of rechtspersoon die een optie op een 
particulier graf dan wel een uitsluitend recht op een particulier graf heeft verkregen, 
dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn 
getreden. De rechthebbende bepaalt wie in het graf begraven wordt; 

l. urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend 
recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van asbussen; 

m. Urnentuin (columbarium of urnenmuur) : een particulier graf in een in het bijzonder 
daarvoor bestemd gedeelte van de begraafplaats, waarin gelegenheid wordt 
gegeven tot het doen bijzetten van respectievelijk asbussen of urnen; 

n. de Wet: de Wet op de lijkbezorging. 
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02. DE BEGRAAFPLAATS 
 

Artikel 2: beheer 
1. Het beheer van de begraafplaats berust bij het dagelijks bestuur. 
2. Het beheer geschiedt onder toezicht van het bestuur; voor het beheer wijst het 

bestuur personeel aan belast met: 
a. de administratie van de begraafplaats; 
b. het dagelijks beheer van de begraafplaats 
c. het onderhoud van de begraafplaats en van de afzonderlijke graven 
d. de dagelijkse leiding van het personeel. 

 
Artikel 3: administratie 
1. De administratie bevat 

a. Een register van alle op de begraafplaats begraven lijken, met een nauwkeurige 
aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn en 

b. een register van alle bijgezette asbussen met de krachtens de wet 
voorgeschreven gegevens, waaronder de plaats van bijzetting van de asbus op 
de begraafplaats. 

Deze registers zijn openbaar; de daarin opgenomen gegevens worden op verzoek, 
tegen betaling van de daarvoor verschuldigde rechten, ter inzage gegeven. 

2. De administratie bevat een register van alle rechthebbenden en gebruikers van de 
graven met hun naam en adres en aantekening van hun relatie tot de overledene. 
Dit register is niet openbaar. 

3. De rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht bij wijziging van hun adres de 
nieuwe gegevens aan het bestuur door te geven. 

4. Van de in het eerste lid bedoelde registers kan een ieder, doch van het in het 
tweede lid bedoelde register alleen rechthebbenden en gebruikers of hun 
rechtsopvolgers, tegen betaling van de daarvoor verschuldigde kosten een uittreksel 
verkrijgen. 

 
Artikel 4: plattegrond 
Van de begraafplaats berust bij de administratie een plattegrond waarop de graven 
genummerd zijn aangeduid. 
 
Artikel 5: orde-bepalingen 
1. De begraafplaats is voor bezoekers dagelijks toegankelijk van 08.00 tot 18.00 uur. 
2. De administratie is op werkdagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
3. In verband met werkzaamheden op de begraafplaats kan de beheerder bezoekers 

de toegang tot de gehele begraafplaats of een gedeelte daarvan tijdelijk ontzeggen. 
4. Bezoekers die werkzaamheden aan hun grafmonument hebben te verrichten, zijn 

verplicht zich in het belang van de rust, orde en uit het oogpunt van piëteit te 
houden aan de aanwijzingen van het personeel. Indien uit de werkzaamheden 
schade voortvloeit, dient de bezoeker dit te vergoeden. 
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5. De toegang tot de begraafplaats kan worden ontzegd aan personen die zich op 
hinderlijke wijze gedragen of waarvan het gedrag indruist tegen de eisen van piëteit 
of van orde. 

6. Als aanvullende orde-bepalingen gelden op de begraafplaats dat het niet is 
toegestaan: 
a. te rijden op een fiets of een bromfiets; 
b. gebruik te maken van een motorrijtuig anders dan voor invaliden of minder-

validen of voor materiaalvervoer waarbij als maximum snelheid wordt 
aangehouden 5 km per uur; 

c. onaangelijnde honden mee te nemen; 
d. op de graven/grafmonumenten te lopen of anderszins zich te gedragen in strijd 

met de eerbied aan de doden verschuldigd; 
e. gereedschappen of andere voor het uitvoeren van werkzaamheden 

noodzakelijke voorwerpen op grafmonumenten neer te leggen; 
f. handel te drijven of reclame te maken; 
g. zonder vergunning gedenktekens, urnen, aanvullende inscripties of andere 

toebehoren/voorwerpen aan te brengen; 
h. zich op het terrein of in de gebouwen te bevinden gedurende de tijd dat de 

begraafplaats niet voor het publiek geopend is. 
 
Artikel 6: begraven 
1. Het begraven van lijken en het bijzetten van asbussen geschiedt op maandag tot en 

met vrijdag tussen 09.00 en 15.30 uur, op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur. 
Voor begraving of bijzetting op een zaterdag gelden bijzondere tarieven. 

2. Het tijdstip van begraven of bijzetten wordt telkens en voor elk geval afzonderlijk 
door de beheerder, in overleg met de betrokken uitvaartonderneming, 
rechthebbende of gebruiker of diens vertegenwoordiger, vastgesteld. 

 
 

03. INDELING VAN DE BEGRAAFPLAATS EN ONDERSCHEID VAN DE GRAVEN 
 
Artikel 7: indeling graven 
1. Algemene graven worden uitgegeven aansluitend op de reeds uitgegeven graven. 

Particuliere graven of urnengraven kunnen in overleg met de beheerder worden 
uitgezocht. 

2. Het bestuur houdt zich het recht voor de indeling van de begraafplaats, de 
bestemming van de grafvelden en het onderscheid tussen algemene en particuliere 
graven en de indeling van particuliere graven in klassen vast te stellen en te 
wijzigen. 
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Artikel 8: uitgifte graven 
1. De begraafplaats biedt gelegenheid tot het begraven van lijken in: 

a. algemene graven  
b. particuliere graven en  
alsmede voor het bijzetten van asbussen in: 
c. particuliere-urnengraven 

2. Algemene graven worden uitgegeven voor een termijn van tien jaar. Deze termijn 
kan niet worden verlengd. 
Na afloop van de termijn kan op verzoek van de gebruiker of andere 
belanghebbenden het lijk in een nieuw algemeen of particulier graf op voet van dit 
reglement worden herbegraven, tegen het daarvoor vastgestelde tarief. 

3. Particuliere graven worden uitgegeven voor bepaalde naar menselijke maat 
gemeten tijd doch voor een termijn van tenminste tien jaar ingevolge het bepaalde 
in de Wet op de lijkbezorging art. 28 lid 1; uitgave van enig graf voor onbepaalde tijd 
of eeuwigdurend is niet mogelijk. 
Een begraving in een particulier graf wordt slechts toegestaan indien op het tijdstip 
van deze begraving het uitsluitend recht tenminste over nog tien volle jaren strekt, 
dan wel dat bij deze begraving het uitsluitend recht tenminste tot deze termijn 
wordt verlengd. 

4. Rechthebbenden kunnen bij leven een grafrecht op een particulier graf vestigen, 
welk recht – behoudens verlenging overeenkomstig het vorige lid – eindigt twintig 
jaar na de eerste begraving. 

5. Het recht op een particulier graf geeft de rechthebbende het uitsluitend recht 
daarin te doen begraven en begraven te houden. 

6. Het in het tweede lid, respectievelijk derde juncto vierde of vijfde lid, bedoelde 
grafrecht wordt schriftelijk gevestigd door middel van een grafakte. 
Rechthebbenden en gebruikers of hun rechtsopvolgers kunnen, tegen betaling van 
de daarvoor verschuldigde kosten, een duplicaat-akte verkrijgen. 

7. Voor particuliere graven zijn zowel een gebruiksrecht als een bijdrage in de 
onderhoudskosten van de begraafplaats verschuldigd. 

 
Artikel 9: asbussen 
1. Een asbus kan worden bijgezet in een particulier graf; in dat geval zijn de bepalingen 

van dit reglement betreffende particuliere graven en betreffende het begraven van 
lijken overeenkomstig van toepassing. 

2. Een asbus kan niet worden bijgezet in een algemeen graf. 
3. Een asbus kan, behalve in een particulier graf, ook worden bijgezet in een urnengraf; 

de bepalingen van dit reglement betreffende particuliere graven en het begraven 
van lijken zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat dergelijke 
urnengraven in afwijking van het bepaalde in het tweede lid van artikel 8, worden 
uitgegeven voor een termijn van tien jaar. 

4. Op particuliere graven kunnen asbussen worden bijgezet, mits in een hermetisch 
afgesloten sierurn die verankerd wordt aan het grafmonument.  
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Artikel 10: aantal overledenen per graf 
1. Algemene graven zijn in principe bestemd voor de begraving van drie overledenen. 
2. Particuliere graven zijn graven of grafkelders die geschikt zijn voor de begraving van 

ten minste drie overledenen en/of de bijzetting van de asbussen van vier 
overledenen. 

3. Elk urnengraf is bestemd voor maximaal vier urnen tenzij anders wordt 
overeengekomen. 

 
 

 04. VEREISTEN VOOR BEGRAVING OF BIJZETTING 
 
Artikel 11: kennisgeving van begraven of bijzetten 
1. Degene die een lijk wil doen begraven of een asbus wil doen bijzetten, of zijn 

gemachtigde geeft daarvan uiterlijk drie dagen voorafgaande aan de dag waarop de 
begraving of de bijzetting zal plaatsvinden, kennis aan de beheerder. Daarbij dient te 
worden aangegeven ten aanzien van welke van de in de artikelen 8, 9 en 10 
bedoelde typen graven een grafrecht gevestigd moet worden onder gelijktijdige 
voldoening van de daarvoor verschuldigde rechten. 

2. Indien de burgemeester verlof heeft verleend om het lijk binnen 36 uur na het 
overlijden te begraven, moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk 
worden gedaan. 

3. Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving dient het “verlof tot begraving”, 
afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand, of een ander wettelijk 
daarmee gelijkgesteld document te worden overgelegd. 

4. Indien een lijk binnen 36 uur na het overlijden wordt begraven dient behalve het in 
het derde lid bedoelde verlof of document ook het in het tweede lid bedoelde verlof 
van de burgemeester te worden overgelegd. 

 
Artikel 12 : machtiging tot begraven of bijzetten 
1. Indien de begraving of de bijzetting in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een 

machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd. De machtiging moet 
zijn ondertekend door de rechthebbende of, indien deze overleden is, door degene 
die in de uitvaart voorziet. 

2. Begraving in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen tien jaar afloopt, 
kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn tot 
tenminste tien jaar na deze begraving. 

3. Bijzetting van een asbus in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen 
tien jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de 
uitgiftetermijn tot ten minste tien jaar na deze bijzetting. 

4. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze 
is overleden, door een van de in artikel 17, tweede lid, bedoelde personen. 

 
Artikel 13 : plaats van het graf 
1. De aanwijzing van de plaats van het graf geschiedt met in achtneming van het 

bepaalde in artikel 7, in overleg met de aanvrager, door de beheerder. 
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2. Tot de begraving of bijzetting wordt niet overgegaan dan nadat: 
a. de beheerder heeft geconstateerd dat aan de in de artikelen 11 en 12 

opgenomen vereisten is voldaan, en 
b. alleen bij begraving van een lijk, de beheerder de identiteit van het lijk heeft 

vastgesteld door vergelijking van het op de kist of een ander lijkomhulsel 
vermelde registratienummer met dat op een bijgevoegd document dat tevens 
de namen, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene dan wel de 
geslachtsnaam van de doodgeborene bevat. 

 
 

05. TARIEVEN 
 
Artikel 14: kosten voor vestigen grafrecht 
1. De kosten voor het vestigen van een algemeen graf alsmede de eventueel andere 

kosten die verband houden met het gebruik van de begraafplaats of het gebruik van 
de kapel/aula en andere ruimten en voorzieningen of begrafenisplechtigheden, 
worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur en openbaar gemaakt op een 
tarieflijst. 

2. De kosten voor het vestigen, overdragen of verlengen van een grafrecht op een 
particulier graf, voor bijzetting van een volgend lijk of een asbus in een bestaand 
graf, voor het delven of openen of sluiten van een graf, voor het onderhoud van de 
begraafplaats, van opgraving van een lijk, van ruiming van een particulier graf, 
alsmede de eventueel andere kosten die verband houden met het gebruik van de 
begraafplaats of het gebruik van de kapel/aula en andere ruimten en voorzieningen 
of begrafenisplechtigheden, worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur en 
openbaar gemaakt op een tarieflijst. 

3. Daarbij wordt tevens aangegeven, voor zover dat niet in dit reglement is geschied, 
wanneer of binnen welke termijn deze kosten moeten worden voldaan. 

 
 

06. VERLENGING EN OVERGANG GRAFRECHT 
 
Artikel 15: wijze van verlengen 
1. Het bestuur zal uiterlijk voor het verstrijken van een termijn, waarvoor grafrechten 

zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende schriftelijk 
attenderen op het aflopen van de grafrechten en de voorwaarden bekend maken. 

2. Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee 
jaar voor het verstrijken van de termijn, telkens verlengd, met dien verstande dat 
de houder van de begraafplaats kan bepalen dat een periode van verlenging niet 
korter is dan vijf jaar en niet langer dan twintig jaar. 

3. Indien niet binnen drie maanden na verzending van de mededeling om verlenging 
van de termijn van het grafrecht is verzocht dan zal na het aflopen van de termijn 
door een zichtbare mededeling melding worden gemaakt bij het graf en bij de 
ingang van de begraafplaats. De mededeling blijft gedurende één jaar aanwezig 
maar tenminste tot het eind van het grafrecht. 
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Artikel 16: verlengen in geval van bijzettingen 
1. Wanneer in een bestaand particulier graf een tweede of volgend lijk wordt bijgezet, 

wordt de lopende termijn van het grafrecht verlengd tot tien jaar te rekenen vanaf 
de datum van bijzetting. 

2. In het geval van bijzetting van een asbus in een bestaand particulier graf, wordt de 
lopende termijn van het grafrecht verlengd tot tien jaar te rekenen vanaf de datum 
van bijzetting. 

3. De kosten van deze verlenging betreffen het gebruiksrecht en de 
onderhoudskosten; zij bedragen een evenredig deel van de kosten volgens de 
tarieflijst waarmee de verlenging de lopende termijn te boven gaat. Een volgende 
verlenging geschiedt op voet van het bepaalde in artikel 8, derde lid. 

 
Artikel 17: nadere regels verlengen 
1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan de beheerder van een 

door de rechthebbende of gebruiker en de betrokken rechtsopvolger getekend 
bewijs van overdracht. 

2. In geval van overlijden van de rechthebbende blijft een particulier graf voor ten 
hoogste 12 maanden in het gemeen bezit der gezamenlijke erfgenamen, totdat bij 
scheiding der boedel zal blijken wie rechthebbende is, tenzij bij testament daarover 
iets anders is beschikt en de overboeking van het grafrecht dientengevolge wordt 
vereist. 

3. Na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker kan het grafrecht worden 
overgeschreven op naam van de echtgenoot of andere levenspartner, een bloed- of 
aanverwant, of een andere nabestaande dan wel een rechtspersoon die de zorg 
voor de instandhouding van het graf op zich neemt, indien de aanvraag daartoe 
wordt gedaan binnen één jaar na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker. 
Zie hiervoor ook de bepalingen in artikel 22. 

4. Voor elke overdracht of overboeking zijn de daarvoor vastgestelde kosten 
verschuldigd. 
 

 
07. OPGRAVING EN RUIMING 

 
Artikel 18: opgraven 
1. Lijken zullen, behalve op gezag van een gerechtelijke autoriteit, niet worden 

opgegraven dan met verlof van de burgemeester van Amsterdam en voor zover het 
particuliere graven betreft niet dan met toestemming van de rechthebbende. 

2. Voor de opgraving zijn kosten verschuldigd. 
 
Artikel 19: ruimen 
1. Graven worden niet eerder geruimd dan na afloop van tien jaar na het begraven of 

bijzetten van het laatste lijk. 
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid worden particuliere graven niet eerder 

geruimd dan met toestemming van de rechthebbende dan wel wanneer het recht 
op voet van het bepaalde in artikel 21 is vervallen. 
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08. GEDENKTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN 
 
Artikel 20: gedenktekens 
1. Rechthebbenden van particuliere graven en gebruikers van ruimten in algemene 

graven mogen een grafmonument, grafsteen, zerk of een ander gedenkteken 
aanbrengen op voorwaarde dat het gedenkteken voldoet aan door het bestuur 
gestelde eisen. Deze zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

2. Rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht een gedenkteken en de 
grafbeplantingen goed te onderhouden, zodat deze naar het oordeel van het 
bestuur het uiterlijk aanzien van de begraafplaats niet schaden en geen gevaar voor 
belendende graven of bezoekers kunnen opleveren. 

3. Vanwege het bestuur wordt voor het onderhoud van de begraafplaats en het 
schoonhouden van gedenktekens en verzorging van de algemene beplanting op de 
begraafplaats zorg gedragen tegen een vast te stellen tarief voor een vast te stellen 
termijn. 

4. Rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht monumenten en grafbeplanting goed 
te onderhouden. Onder dit onderhoud wordt begrepen het rechtzetten, herstellen 
of vernieuwen, het vergulden van opschriften en het bijkleuren of schilderen van 
stenen, hekwerken en ornamenten. Deze werkzaamheden dienen in overleg met 
het beheer plaats te vinden. 

 
Artikel 21: schade en herstel 
1. De rechthebbende of gebruiker is verplicht de schade aan een gedenkteken of 

beplanting toegebracht door welke omstandigheden ook op eerste aanschrijving te 
doen herstellen, indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het 
bestuur het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt. 

2. Indien binnen drie maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of 
vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het bestuur bevoegd tot verwijdering van en 
vernietiging van het gedenkteken of de beplantingen over te gaan, waarbij geldt dat 
het bestuur voor deze handeling niet aansprakelijk kan worden gesteld, onverlet het 
recht van het bestuur tot herstel of vernieuwing op kosten van de rechthebbende of 
gebruiker over te gaan. 

3. Dit artikel is mede van toepassing op vanwege het bestuur voor rekening van de 
rechthebbende of gebruiker aangebrachte gedenktekens of beplantingen. 

 
 

09. EINDE VAN DE GRAFRECHTEN 
 
Artikel 22: vervallen van grafrechten 
1. De grafrechten vervallen: 

a. door het verlopen van de gestelde termijn met inachtneming van artikel 15; 
b. indien de betaling van het gebruiksrecht en de onderhoudskosten ten behoeve 

van de vestiging of een verlenging van het grafrecht niet binnen drie maanden 
na aanvang van die termijn is geschied; 
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c. indien de rechthebbende of gebruiker ondanks een aanmaning in verzuim blijft 
een op grond van dit reglement op hem rustende verplichting na te komen; 

d. indien de rechthebbende of gebruiker van een graf is overleden en binnen één 
jaar na de datum van overlijden door de nabestaanden geen aanwijzing van een 
opvolger in rechte heeft plaatsgevonden; 

e. indien de rechthebbende of gebruiker afstand doet van het recht; 
f. indien de begraafplaats gesloten wordt verklaard overeenkomstig het hiertoe 

bepaalde in de Wet op de lijkbezorging. 
2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen c, d, e en f, vindt geen 

terugbetaling plaats van de kosten van het grafrecht noch van een deel daarvan. 
3. Terugbetaling kan in geen geval plaatsvinden wanneer de rechthebbende geen 

gebruik heeft gemaakt van het recht op begraven of afziet van dit recht voordat de 
termijn verstreken is. 

4. De eventueel op het graf aanwezige grafmonumenten, grafstenen, zerken of andere 
gedenktekens, zowel als beplantingen of andere voorwerpen kunnen gedurende 
één maand vóór het vervallen van het grafrecht door of vanwege de rechthebbende 
of gebruiker van het graf worden verwijderd. Na het vervallen van het grafrecht 
kunnen rechthebbende en gebruiker geen aanspraken op deze voorwerpen doen 
gelden. 

5. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is de rechthebbende of gebruiker 
bij niet of niet-tijdige betaling, zonder dat nadere in-gebreke-stelling is vereist, in 
gebreke. Het bestuur is alsdan gerechtigd om vanaf de factuurdatum aan de 
rechthebbende of gebruiker in rekening te brengen: 
 Rente ad 1¼% per maand over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van 

een maand als een hele maand gerekend mag worden; 
 Interne incassokosten, gesteld op 5% van het factuurbedrag; 
 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten; deze laatste worden 

wat omvang betreft bepaald door de door het bestuur met de inning belaste 
advocaat of deurwaarder. 

 
 

10. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 23: geldigheid 
Door vestiging van een grafrecht onderwerpen een rechthebbende of gebruiker en hun 
rechtsopvolgers zich aan de bepalingen van dit reglement, zoals dit eventueel nader 
wordt gewijzigd of aangevuld, en verplichten zij zich tot tijdige betaling van de daarop 
gebaseerde kosten en tarieven. 

 
Artikel 24: geschillen 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of indien verschil van mening bestaat over 
de uitleg van bepalingen van dit reglement, beslist het bestuur. 
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Artikel 25: in werking treding 
Dit reglement treedt in de plaats van alle voorgaande regelingen, besluiten en 
reglementen van de begraafplaats. 

 
 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de  
Stichting Begraafplaats “St.-Barbara” te Amsterdam  

in de vergadering van 18 oktober 2013  
bij besluit 13.10.18.641 

onder de bepaling dat dit reglement  
op 01 januari 2014 in werking treedt. 

 
 

 
De voorzitter,    De secretaris, 

   
  
 
 

A.I.M. de Jong,    G.A.J. ter Heijne 
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