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BIJLAGE 2 

 

 

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFBEDEKKING, -TEKENS 

EN –BEPLANTING 

 

Artikel 1 

De maximaal toelaatbare afmetingen (breedte x lengte x hoogte) voor een graf, inclusief de 

bijbehorende grafbedekking, -tekens en –beplanting, zijn als volgt: 

- particulier enkel breed graf 100 x 200 x 160 cm 

- particulier dubbel breed graf 200 x 200 x 160 cm  

- particulier kinder-graf   80 x 120 x 120 cm 

 

De hierboven genoemde maximaal toelaatbare hoogte heeft betrekking op staande graftekens 

en -beplanting. Voor liggende graftekens geldt een maximum hoogte van 20 cm. 

 

Artikel 2 

a. Bij een urnengraf dient de grafbedekking te bestaan uit een standaard zwarte, granieten 

plaat (Nero Africa / Impala) van 60 x 60 x 5 cm (breedte x lengte x dikte). Deze 

standaard grafbedekking wordt schuin aflopend op het urnengraf geplaatst. 

b. Voor het urnengraf kan desgewenst, in een daartoe bestemde bak, grafbeplanting 

worden geplaatst. De maximaal toelaatbare hoogte van deze beplanting is 40 cm. 

 

Artikel 3 

In voorkomende gevallen kan het bestuur afwijken van de in artikel 1
 
en 2 genoemde 

afmetingen. 

 

Artikel 4 

Grafbedekkingen en -tekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten 

genoegen van het bestuur. Wanneer in een vak door het bestuur funderingsstroken zijn 

aangebracht dient hiervan gebruik te worden gemaakt. 

 

Artikel 5 

De inscripties, grafbedekking, tekens en -beplanting mogen niet storend of grievend zijn voor 

nabestaanden of bezoekers, ter beoordeling van de beheerder. 

 

Artikel 6 

Op een graf zijn niet toegestaan: 

a. beplanting die door wortelvorming naastgelegen graven, openbare groenvoorzieningen, 

paden, ommuringen en dergelijke kunnen beschadigen; 

b. een opzichtige firmanaam of enige andere vorm van reclame. 

 

Artikel 7 

Om toestemming te kunnen ontvangen voor het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, 

wijzigen, vernieuwen of verwijderen van een grafbedekking, -teken en/of beplanting dient de 

rechthebbende een verzoek in bij het bestuur. Bij deze aanvraag hoort een werktekening, in 

tweevoud, op schaal van tenminste 1:20 waarop – voor zover van toepassing – minimaal 

voorkomen: 

a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle lengte-, breedte-, hoogte- en diktematen; 

b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal; 

c. de tekst en indeling van het opschrift en eventuele figuraties; 

d. vermelding van de persoon of firma door wie het werk wordt uigevoerd. 
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Indien dat nodig wordt geacht, dient bovendien aan de beheerder een monster van het te 

verwerken materiaal te worden getoond. De beslissing op de aanvraag wordt door de 

beheerder schriftelijk of per e-mail medegedeeld. 

 

Artikel 8 

Bij de werkzaamheden voor het plaatsen, aanbrengen, herstellen, wijzigen of verwijderen van 

een grafbedekking, -teken en/of -beplanting dient de rechthebbende – of de leverancier 

namens de rechthebbende – aan de beheerder desgevraagd de schriftelijke toestemming met 

bijbehorende goedgekeurde werktekening te worden getoond. 

 

Artikel 9 

Vóór het plaatsen, aanbrengen, herstellen, wijzigen of verwijderen van een grafbedekking, -

teken en/of –beplanting dient de rechthebbende – of de leverancier namens de rechthebbende 

– schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van het graf, met vermelding van 

de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende en de 

naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk of per e-mail 

aan de aanvrager worden medegedeeld. 

 

Artikel 10 

De grafbedekking, -tekens en -beplanting dienen voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na 

het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraving door of namens de rechthebbende 

zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. 

Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. De 

betreffende grafbedekking, -tekens en -beplanting dienen van de begraafplaats te worden 

afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder. 

 

Artikel 11 

Alleen de wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden 

door vervoersmiddelen. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel 

te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen. 

 

Artikel 12 

Uitvaartverzorgers en leveranciers van grafbedekking, -tekens en beplanting zijn 

aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats. 

 

Artikel 13 

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud en naar het 

oordeel van de beheerder passend gekleed te zijn. 

 

Artikel 14 

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van grafbedekking, -tekens of –beplanting worden 

geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats en daarnaar te handelen. 

 

 


