
Gemeente neemt per 1 januari beheer en administratie 
begraafplaats over 
Het bestuur van de Stichting Begrafenisfonds Jozef van Arimathea beraden  zich al enige tijd over de 
toekomst van het begrafenisfonds en het beheer van de begraafplaats. In het overleg zijn ook de 
klankbordgroep en de Raad van Toezicht van het fonds nadrukkelijk betrokken. Omdat het fonds uit 
vrijwilligers bestaat, is het in de toekomst eigenlijk niet meer te doen om het beheer en de 
administratie van de begraafplaats zelf te blijven uitvoeren. De nood is zo hoog dat JvA het beheer en 
de administratie per 1 januari 2021 over wil doen aan de gemeente. Hierover is in de afgelopen tijd 
op goede wijze overleg gevoerd met het gemeentebestuur.  
Met wethouder Vincent Tuijp, die gaat over het begrafenisgebeuren, werd overleg gevoerd met de 
vraag: Wat kunnen we doen? Uit dit constructieve overleg is een oplossing gekomen. De gemeente, 
die eigenaar is van het deel van de begraafplaats achter de Sint Vincentiuskerk, neemt het beheer 
hiervan over. Het parochiedeel van het graf (naast de Sint Vincentiuskerk) blijft eigendom van de 
kerk. Begrafenisfonds Jozef van Arimathea zal een financiële bijdrage voor het onderhoud aan de 
gemeente betalen voor de uit te voeren werkzaamheden. Het gaat dan om daarvoor reeds 
gereserveerd geld. 
 
Voldoende begraafcapaciteit 
In de gemeente Edam-Volendam is er voldoende begraafcapaciteit. Er zijn elders in de gemeente 7 
begraafplaatsen, namelijk in Edam, Kwadijk, Beets, Hobrede, Oosthuizen, Warder en Middelie. Totaal 
zijn er 3515 grafplaatsen, waarvan 1921 in Edam. Het aantal overledenen dat er begraven is bedroeg 
in 2019 34 personen en in 2020 staat de teller op 38. Nu komt de begraafplaats in Volendam erbij, 
die door de gemeente zal worden beheerd. Voor de gemeente verandert er eigenlijk niet zoveel. Er 
zal extra werk op de administratie bij komen en het onderhoud en beheer worden overgenomen. 
Wethouder Vincent Tuijp vertelt: “Als we kijken naar de begraafcapaciteit zouden we de 
begraafplaats in Volendam niet nodig hebben. We hebben elders 7 begraafplaatsen in de gemeente. 
Het college vindt het echter vanuit de kant van de gemeenschap belangrijk, dat het in de toekomst 
mogelijk moet blijven om in Volendam begraven te kunnen worden. Het deel van de begraafplaats 
achter de kerk, dat al in eigendom is van de gemeente, wordt voor een symbolisch bedrag gehuurd. 
De parochie geeft dat nu terug. Per 1 januari 2021 neemt de gemeente nu het beheer en de 
administratie ervan over. Er is voldoende capaciteit op de begraafplaats. Als mensen begraven willen 
worden in Volendam dan kan dat in de toekomst nog steeds”. 
 
Parochiedeel van het graf blijft van de kerk 
Het deel van de begraafplaats (naast de Vincentiuskerk) blijft eigendom van de kerk. Hier zal vanaf 1 
januari 2021 niet meer begraven worden. Uitzonderingen worden gemaakt voor de pas geborenen 
die in de ‘engelenbak’ worden bijgezet en de jongeren tot 16 jaar, die op een apart stukje van de 
parochiebegraafplaats worden begraven. Wethouder Tuijp: “Wij nemen het onderhoud van de 
begraafplaats dat eigendom is van de gemeente over. Daarbij respecteren we het grafrecht van de 
overledenen die er nu nog begraven liggen. In Volendam wordt in drie lagen begraven, terwijl dit bij 
de zeven begraafplaatsen elders niet het geval is. Hierover wordt overleg gevoerd zodat dit op goede 
wijze doorgaat. Bij de begraafplaatsen van de gemeente is een grafrust van 10 jaar standaard, met de 
mogelijkheid om de grafrechten te verlengen. Er is zeer goed overleg gevoerd om de overname zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Door het college wordt hierover beslist, want er is reeds een 
begrafenisverordening. Omdat het begraven een wezenlijk onderdeel is van het leven, hebben we de 
gemeenteraad hierover geïnformeerd”.  
Nico Karhof, van het bestuur van het Begrafenisfonds stelt: “Bij JvA zijn de grafrechten voor 13 jaar. 
In Volendam is verlengen niet mogelijk. Als nabestaanden willen dat er voor de overledene een graf 
blijft op de begraafplaats dan zal er opnieuw begraven moeten worden, omdat er hier in drie lagen 
begraven wordt. Daarom dient er herbegraven te worden als de graven geruimd zijn. Voor kinderen 
en jongeren, die apart begraven liggen, is er wel de mogelijkheid om de grafrechten te verlengen. 



Het advies voor 10 jaar grafrechten zal ook voor Volendam gaan gelden. We willen zoveel mogelijk 
dezelfde wensen handhaven. Het grafrecht wordt nu alleen 10 jaar op de gemeentelijke 
begraafplaats”. 
“Blij met de wijze waarop de gemeente het opgepakt heeft” 
Nico Karhof (tezamen met de overige bestuursleden van Begrafenisfonds Jozef van Arimathea) en 
Erik Tuijp (namens het kerkbestuur) hebben het overleg met wethouder Vincent Tuijp en zijn 
ambtenaren gevoerd omtrent de overname van het beheer en de administratie van het 
gemeentelijke deel van de begraafplaats (het deel achter de kerk). Nico: “In de huidige vorm is het 
onderhoud en beheer van de begraafplaats niet meer vol te houden, en dat moeten we ook niet 
willen. De kosten voor het onderhoud en beheer zijn enorm gestegen. Het is ook steeds moeilijker 
om vrijwilligers te vinden. Die dienen ook kennis van zaken te hebben. Het wordt steeds complexer. 
Het is een bedrijf geworden dat door professionele krachten gerund dient te worden. Het is niet 
meer als vrijwilliger te combineren met regulier werk. Het is in deze tijd niet wenselijk om hiervoor 
personen in dienst te nemen. Ook daar zitten grote risico’s aan, omdat we simpelweg niet weten wat 
de toekomst brengt. Kijk alleen maar naar het aantal crematies dat de laatste jaren sterk stijgt. 
Enkele jaren geleden werden in Volendam circa 25% van de overledenen gecremeerd en dat 
percentage is dit jaar gestegen naar ruim 42%. We stonden eigenlijk een beetje met de rug tegen de 
muur en moesten daarom op zoek naar een andere partij. De logische stap was om naar de 
gemeente te gaan. We zijn blij met de wijze waarop de gemeente het heeft opgepakt. Het is goed dat 
alle drie partijen tot elkaar zijn gekomen”. 
 
Continuïteit begraafplaats van het grootste belang 
Erik Tuijp: “Vooralsnog blijft JvA het onderhoud van het Parochiegraf zelf nog uitvoeren. De intentie 
van het kerkbestuur was en is nog steeds om ook het parochiedeel van de begraafplaats (het deel 
naast de kerk) over te dragen aan de gemeente. Overleg daarover met het Bisdom in deze coronatijd 
vergt echter helaas véél meer tijd. De wens is dat dit deel van het de begraafplaats in de toekomst 
ook wordt overgedragen aan de gemeente. Het Bisdom en de Gemeenteraad dienen daar 
toestemming voor te verlenen. Vanwege de moeilijke situatie bij het fonds dienen er nu maatregelen 
genomen te worden. Ook voor het kerkbestuur is continuïteit van de begraafplaats van het grootste 
belang. Tientallen jaren heeft deze stichting het beheer van de begraafplaats uitgevoerd. Er is 
ontzettend veel werk verzet. Dit verdient alle respect van het kerkbestuur. De kosten voor het 
beheer van het graf zijn de laatste jaren echter enorm gestegen. Daarnaast zijn de wet- en 
regelgeving op het gebied van begraven de laatste jaren zoveel veranderd, dat je dit niet meer aan 
een vrijwilligersorganisatie kunt overlaten. Het is een te groot risico geworden”. 
 
Korting op grafrechten komt te vervallen 
De deelnemers van Begrafenisfonds Jozef van Arimathea kregen altijd korting op de grafrechten. 
Deze korting komt per 1 januari 2021 te vervallen. Het opbaren van de overledenen in “Het Mirakel” 
is voor de deelnemers nu nog wel grotendeels gratis, zolang de  financiële positie van het fonds dit 
verantwoord mogelijk maakt. Nico Karhof stelt: “Er is geen wettelijk recht op korting voor de 
deelnemers. Omdat vrijwilligers het werk uitvoerden kon het begrafenisfonds dit zo lang volhouden. 
Dat de deelnemers de korting op de grafrechten verliezen,  was ook gebeurd als er professionele 
krachten aangetrokken zouden worden. In 2006 moest het begrafenisfonds noodgedwongen het 
verzekeringselement overdragen aan een verzekeringsmaatschappij. Dat is AXENT/AEGON 
geworden. De deelnemers ontvingen toen een uitvaartpolis. Die polissen blijven geldig en behouden 
hun waarde. Het Mirakel is daarnaast nog steeds eigendom van de nu nog ongeveer 11.000 
deelnemers”. 
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