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Afwegingskader voor activiteiten op Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA) 
 
De afgelopen maanden is gewerkt aan aangepaste verordeningen, nadere regels en huisregels en 
praktische werkafspraken voor de gemeentelijke begraafplaatsen. In dit document staat het 
afwegingskader voor activiteiten. Dit afwegingskader is onderdeel van de huisregels en praktische 
werkafspraken. Ter verduidelijking leggen we de drie verschillende producten kort uit.  
 

1. De verordening.  
In de verordening staan de regels over de gemeentelijke begraafplaatsen (bijvoorbeeld over 
de tijden waarop begraven en gecremeerd mag worden). Dit is een uitwerking van de 
bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging. De verordening wordt 
vastgesteld door de gemeenteraden van Leusden (Rusthof) en Amersfoort (Maranatha en 
Soesterweg).  
 

2. De nadere regels (voorheen genaamd: de uitvoeringsbesluiten).  
In de nadere regels legt de gemeente Amersfoort (vertegenwoordigd door college) regels 
vast over de uitvoering van de verordening. Bijvoorbeeld over grafbedekking, beplanting en 
de voorwaarden aan gedenktekens.  
 

3. De huisregels en praktische werkafspraken.  
In de huisregels en praktische werkafspraken legt de gemeente Amersfoort 
(vertegenwoordigd door de burgemeester) enkele praktische zaken vast, zoals 
openingstijden van onze begraafplaatsen. Daarnaast maken we werkafspraken. Het 
afwegingskader in dit document is onderdeel van praktische werkafspraken.  

 
De gemeente Amersfoort wil een afwegingskader voor activiteiten op haar begraafplaatsen. Om tot 
komen tot dit afwegingskader zijn gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbende partijen, 
waaronder: een aantal nabestaanden, de Oorlogsgravenstichting, het Sovjet Ereveld, Maranatha, 
gemeente Leusden, Raad van Kerken, Samenwerkingsverband van Amersfoortse Moskeeën (SvAM) 
en Stichting Vrienden van Rusthof (in oprichting).  
 
Dit heeft geresulteerd in het onderstaande afwegingskader.  
 
De betrokkenen geven allen aan meer waarde te hechten aan uitgangspunten en een transparant 
keuzeproces, dan aan strakke regels. Daarom is ervoor gekozen om een afwegingskader te maken op 
basis van vier uitgangspunten en daarmee binnen CBA afspraken te maken over besluitvorming en 
communicatie.  
 
De vier uitgangspunten zijn:  
 

1. Ruimte voor activiteiten  
De begraafplaatsen van de gemeente Amersfoort, Rusthof in het bijzonder, zijn bijzondere 
plekken: mooie locaties met bijzondere natuur, historische betekenis en bovenal een laatste 
rustplaats voor dierbaren. Betrokkenen geven aan dat de begraafplaatsen niet op slot hoeven 
door de gebeurtenis van 11 september 2021. Belangrijk is wel dat toekomstige activiteiten 
passen binnen geformuleerde uitgangspunten en dat hierover helder wordt gecommuniceerd.  
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2. Aard van de begraafplaatsen  
De begraafplaatsen zijn in de basis een rustplaats, waar dierbaren begraven liggen en naasten die 
deze dierbaren in rust willen bezoeken. Deze basis moet in alles voorop staan. Activiteiten, in 
welke vorm dan ook, mogen niet wringen met deze basis.  

 
3. Meerogenprincipe in afweging activiteit  
Wanneer een verzoek voor een activiteit binnenkomt, dan wordt dit verzoek door meerdere 
personen beoordeeld. De gemeente heeft hiervoor een werkwijze uitgetekend. Deze is 
opgenomen in bijlage II.  

 
4. Informeren van betrokkenen  
Wanneer een activiteit wordt toegestaan, dan worden betrokkenen hierover actief door CBA 
geïnformeerd (de aard, de specifieke plek, de duur). Dit doen wij via de algemene 
communicatiemiddelen van CBA (de agenda op de website, nieuwsbrief en het activiteitenbord 
op locatie). Dit geldt in het bijzonder voor naasten in het gebied waar de activiteit plaatsvindt. Zo 
kunnen naasten in rust hun dierbare bezoeken.  

 
Naast het algemene afwegingskader gelden voor specifieke activiteiten de volgende voorwaarden:  
 
Film/TV opname  

 Programma/film past bij de aard van de begraafplaats.  
 Communicatie over de opnames:  

o Naasten in de directe omgeving van de opnamelocatie worden geïnformeerd over de 
opname, moment en duur van filmen. Op basis van de beschikbare contactgegevens 
bij de administratie van CBA wordt bepaald op welke wijze zij worden 
aangeschreven. Bij voorkeur doen we dat via de mail, maar als er geen mailadres 
beschikbaar is schrijven we hen aan via een brief.  

o De tijd en aard van de opname wordt gepubliceerd op de website van CBA.  
 Namen op graven zijn nooit herkenbaar in beeld.  

 
Rondleidingen  

 Alleen onder begeleiding van een medewerker van CBA. 
 Groepen van maximaal 15 deelnemers. 
 Het onderwerp van de rondleiding past bij de begraafplaats (educatief, historisch).  
 Rondleidingen worden tijdig gepubliceerd op de website van CBA, met vermelding van 

tijdstip, aard en duur.  
 
Herdenkingen (zoals: 4 mei, Allerzielen en Lichtjesavond)  

 Passend bij de aard van de begraafplaats.  
 Op de graven van nabestaanden die aanwezig zijn bij de herdenking en/of 

oorlogsmonumenten.  
 
Vogelaars 

 Groepen van maximaal 15 geïnteresseerden. 
 Bij voorkeur onder begeleiding van een medewerker van CBA (dit is alleen mogelijk als de 

groep zich vooraf aanmeldt bij CBA). 
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Ter kennisname - Bezoekerscentrum Sovjet Ereveld (in oprichting) 
 
Het Sovjet Ereveld ligt tegen Rusthof aan en maakt gebruik van het parkeerterrein maar is een 
zelfstandige organisatie en valt niet onder het beheer van CBA. Het Sovjet Ereveld is bezig met het 
oprichten van een bezoekerscentrum in de buurt van Rusthof. Dit bezoekerscentrum kan leiden 
tot meer bezoekers op het Ereveld, waaronder schoolklassen. Ook kan dit leiden tot meer 
bezoekers bij de overige oorlogsgraven, net buiten het Sovjet Ereveld. Ook deze oorlogsgraven zijn 
niet in het beheer van CBA.  
 
 

 
 
 


