
****CVW – Leusden    Gemeente Apeldoorn                         
 
 
◘ Convenant/Protocol  
     voor Ruimingen gevolgd door Bijzetting in een Algemeen Verzamelgraf  
     op de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Apeldoorn.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
► Uitvoering werkzaamheden door ISO- en VCA-gecertificeerde medewerkers. 
 
► Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de navolgende documenten op de werkplek   
     aanwezig te zijn:      

-  Documenten waaruit blijkt dat de grafrusttermijnen (10 jaar) van de in het Algemeen  
       Verzamelgraf bij te zetten stoffelijke overschotten zijn verstreken. 
- Document waaruit blijkt dat de huidige rechthebbende van een over te plaatsen 

koopgraf akkoord gaat met de voorgenomen bijzetting in het verzamelgraf. 
- Schriftelijke verklaring van de burgemeester van de gemeente Apeldoorn waaruit 

blijkt dat er van deze zijde toestemming werd verleend en onder welke overige 
voorwaarden. 

 
►  De aarde boven de te ruimen inlagen in een graf en van de tussenliggende lagen     
      mag machinaal worden verwijderd. 
 
►  De te ruimen inlagen in een graf worden hierna handmatig geopend ten behoeve     
      van de bijzetting in een Algemeen Verzamelgraf. 
      Machinale ondersteuning is hierbij toegestaan ingeval vigerende veiligheidseisen  
      krachtens de Arbo-wetgeving op dat moment van toepassing zijn. 
 
 ► De skeletten en overige resten worden per stoffelijk overschot uiterst piëteitsvol, met  
      respect en zorgzaamheid uit het te ruimen graf gehaald en overgebracht in een kartonnen     
      knekeldoos of lijkhoes.    
    
►  Nadat het graf van de overledene geruimd is wordt het deksel onmiddellijk op de   
      kartonnen knekeldoos geplaatst. In het geval een lijkhoes wordt gebruikt wordt deze met  
      de ritssluiting onmiddellijk gesloten. 
 
►  De aldus gevulde knekeldozen/lijkhoezen worden piëteitsvol, met respect en    
      zorgzaamheid overgebracht naar het Algemeen Verzamelgraf. 
 
►  1.Bij gebruik van een knekeldoos wordt deze, alvorens bijzetting in het Algemeen      
      Verzamelgraf plaatsvindt, hier (of eerder) eerst opgevuld met aarde/zand om een veilige    
      en juiste stapeling te bewerkstelligen. 
    
      2.Bij gebruik van lijkhoezen worden deze eerst naast elkaar in het Algemeen  
      Verzamelgraf bijgezet, waarna egalisering van de rij plaatsvindt met aarde en/of zand om  
      ook hier een veilige en juiste stapeling te bewerkstelligen. 
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◘  Vervolg Convenant/Protocol  
►  Er dient zorg te worden gedragen voor een vlakke bodem in het Algemeen Verzamelgraf. 
 
►  Men dient bij uitvoering van de werkzaamheden te kunnen beschikken over stevige     
      kartonnen knekeldozen in 2 formaten, t.w.: 187/49/29 (standaardmaat) en  85x30x34         
      centimeter.  
 
►  De formaten van de biologisch afbreekbare lijkhoezen zijn 230 x 85 en 115 x 43    
      centimeter. 
 
►  De kartonnen en milieuvriendelijke knekeldozen en/of de te gebruiken lijkhoezen      
      dienen tijdig besteld te worden. 
 
►  De benodigde knekeldozen of lijkhoezen dienen voor aanvang van de werkzaamheden op  
      de begraafplaats aanwezig te zijn. 
 
►  In principe dienen knekeldozen van hetzelfde formaat - tot maximaal 7 stuks- op elkaar in     
      het Algemeen Verzamelgraf gestapeld te worden.Lijkhoezen dienen in eerste instantie    
      naast elkaar te worden bijgezet. 
 
►  Indien de ruimingswerkzaamheden en de overbrenging naar en in het Algemeen   
      Verzamelgraf op deze wijze zijn voltooid wordt het Algemeen Verzamelgraf afgevuld met      
      zand c.q. aarde. 
 
►  Rondom het Algemeen Verzamelgraf dient een stevig hekwerkje van duurzaam en     
      geruime tijd meegaand materiaal te worden aangebracht en te worden onderhouden. 
 
►  Het is de taak van de begraafplaats dat zij op het Algemeen Verzamelgraf voor een    
      nette groenbedekking en het onderhoud hiervan zorgdraagt. 
  
►   De begraafplaats draagt tevens zorg voor het hierop plaatsen en aanwezig zijn van een  
       informatiebordje waarop de status van het Algemeen Verzamelgraf staat aangegeven. 
 
►  Tevens draagt de begraafplaats zorg voor een herdenkingsplekje op het Algemeen    
      Verzamelgraf, waar nabestaanden en bezoekend publiek een bloemetje en/of  
      een kaarsje kunnen plaatsen cq. branden. 
 
►  Grafmonumenten die men behouden wil, dienen uiterlijk 7 dagen  voor aanvang van    
      de ruimingen door de rechthebbende of door diens gemachtigde(n) van de begraafplaats    
      verwijderd te zijn. De vooraankondiging vindt 1 jaar voor aanvang van de werkzaamhe-    
      den plaats. 
 
►  Monumenten, of delen ervan, die als kunstwerk kunnen worden aangemerkt en niet    
      binnen de gestelde termijn zijn verwijderd, worden uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de    
      ruimingen door of in opdracht van de gemeente verwijderd. 
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◘  Vervolg Convenant/Protocol  
►  Overige grafmonumenten, hout, plastic en niet waardevolle materialen worden afgevoerd    
       naar een erkend verwerkingsbedrijf of verbrandingsinstallatie. Documenten terzake het    
       vervoer en de acceptatie hiervan moeten aan de opdrachtgever overhandigd worden. 
 
►  Een van of uit een te ruimen/geruimd graf afkomstig waardevol voorwerp moet aan de   
      opdrachtgever overhandigd worden met kennisgeving uit/van welk graf dit voorwerp   
      afkomstig is.  
 
►  Eventuele opbrengsten van waardevolle voorwerpen, waarbij rechthebbenden c.q.    
      nabestaanden niet meer traceerbaar zijn, dienen toe te komen aan een of meerdere    
      algemeen erkende goede doelen.  
 
 
Tenslotte: 
Onder een VERZAMELGRAF dient te worden verstaan: een graf waarin meerdere recent 
overleden personen voor de eerste keer worden begraven. 
Een ALGEMEEN VERZAMELGRAF is in dit verband een graf waarin al eerder begraven 
personen na ruiming van hun voormalige graf nu worden bijgezet. 
 
 
De inhoud van dit convenant zal halfjaarlijks door partijen worden geëvalueerd. 
 
 
 
 
Aldus in 2-voud getekend te Apeldoorn op 7 september 2006. 
 
 
 
Gemeente Apeldoorn                                       CVW-Leusden 
 
………………….                                                ……………. 
M.M.(Michael) Boddeke (Wethouder)    J.F.M. (Hans) Holdorp (voorzitter CVW)
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