
 
VOORSCHRIFT VOOR GRAFTEKENS EN GRAF BEPLANTING 

RK BEGRAAFPLAATS  ‘t ZAND 
1 

   

 

VOORSCHRIFTEN 

VOOR HET TOELATEN VAN 

GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN 
 

op de R.K. Begraafplaats ‘t Zand 

gelegen aan de Aragorn 14, te Geldrop. 

 

 

 

Deze voorschriften behoren tot artikel 31 van het Reglement van de 

begraafplaatsen van de parochie H. Brigida, goedgekeurd door de bisschop van 

‘s-Hertogenbosch, d.d 24-8-2011 en vastgesteld in de vergadering van het 

bestuur d.d 12-9-2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit voorschrift is te verkrijgen bij: 

• de beheerder van de begraafplaats of bij  

• het parochiebestuur H Brigida, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop,  

telefoon:040-3685060 
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Indeling en openingstijden begraafplaats 

 

Artikel 1 

 

De plattegrond van de begraafplaats is weergegeven op de laatste bladzijde van 

dit voorschrift en op het informatiebord bij de ingang van de begraafplaats. De 

grafvelden zijn met cijfers en letters aangegeven.  

 

Voor bezoekers van de begraafplaats zijn de openingstijden:  

In de maanden april t/m oktober van:        9.00 tot 21.00 uur.  

In de maanden november t/m maart van:  9.00 tot 18.00 uur. 

 

Werkzaamheden op de begraafplaats 

 

Artikel 2 

 

1. Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de 

begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Op 

zaterdagen mogen geen werkzaamheden door  beroepskrachten worden 

verricht, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden 

toegelaten. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en 

feestdagen en tijdens begravingen. Buiten deze uren is het de leveranciers 

van de graftekens niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, 

tenzij met goedvinden van de beheerder.  

2. Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar 

oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in 

de zomer. Gebruik van audio-apparatuur is verboden. 

3. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van de 

begraafplaats te geven. Hiervan kan alleen worden afgeweken als 

werkzaamheden dit noodzakelijk maken. 
4. Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het 

Reglement van de begraafplaats onder andere: Het bestuur geeft aan hen, 

die door de rechthebbenden zijn belast met  de bouw, de aanleg of het 

onderhoud van de graftekens en/of  beplantingen gelegenheid om hun 

werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor 

geopend is. Zij dienen zich vooraf telefonisch bij de beheerder te melden. 

Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder. 
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5. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen 

te worden meegenomen of te worden verplaatst of gestort volgens 

aanwijzingen van de beheerder. 

 

 

Artikel 3 

 

Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn 

dient de rechthebbende - of de leverancier namens de rechthebbende - de juiste 

ligging van een graf schriftelijk op te vragen bij de beheerder, met vermelding 

van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de 

rechthebbende en vermelding van de naam van de leverancier. De 

grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden 

medegedeeld. 

 

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de 

beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. 

Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder. 

 

Artikel 4 

 

Een eventuele omranding dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het 

overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraving zodanig van het graf worden 

verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten op aanwijzing 

van de beheerder eveneens te verwijderen. 

 

Artikel 5 

 

Graftekens en grafbeplanting 

 

A. Algemeen. 

 

1. Artikel  34 van het Reglement van de begraafplaats bepaalt:  

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een 

grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een 

bijzetting, moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een 

verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie 

maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de 

delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen 

vernietigen op kosten van de rechthebbende. 
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2. Op of aan een grafsteen mogen geen voorwerpen vast verbonden of 

gehangen worden. Evenmin is het toegestaan om verharding, kunstgras ed. 

aansluitend aan het grafmonument aan te brengen.   

3. Voor het plaatsen van zerken en graftekens wordt door het bestuur geen 

tarief geheven. 

4. Op een strooiveld is het niet toegestaan, om in welke vorm dan ook, 

gedenktekens aan te brengen. 

 

B. Vorm, materiaal en afmetingen van de graftekens  

 

1. Graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten 

genoege van het bestuur. Wanneer in een vak door het bestuur doorgaande 

funderingsstroken zijn aangebracht dient hiervan gebruik te worden 

gemaakt. 

2. Op de graven mogen alleen uniforme kruisen met omranding worden 

aangebracht, uitgevoerd in natuursteen en wel in hardsteen (gezoet), Impala-

dark graniet of zacht graniet (zwart).Aan de voorzijde vermelding van 

personalia, eventuele inscripties enz. Voor maten zie bijlage 1.  

3. In de urnenvakken mogen alleen uniforme dekplaten op de keldertjes gelegd 

worden, uitgevoerd in natuursteen en wel in hardsteen (gezoet), Impala-dark 

graniet of zacht graniet (zwart), met vermelding van personalia enz. Op of 

aan de dekplaat en/of keldertje mogen geen voorwerpen vast verbonden of 

gehangen worden. Voor maten zie bijlage  2.  

4. In vak K (kindervak) bestemd voor graven van kinderen niet ouder dan 12 

jaar, mogen grafmonumenten geplaatst worden naar eigen ontwerp. Voor 

maten zie bijlage 3. 

5. Teksten, inscripties en afbeeldingen op grafmonumenten mogen niet 

kwetsend, storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers. Dit ter 

beoordeling van het bestuur. 

 

C. Grafbeplantingen en omgeving 

 

1. Een strook grond van 50 cm. vanaf het kruis bij een breedte van 100 

cm. is beschikbaar voor eigen eerbetoon aan de overledene. In deze 

strook kunnen bloemen, planten en kleine voorwerpen geplaatst 

worden. Binnen genoemde maten 50 x 100 cm. kan ook een omranding 

van natuursteen worden aangebracht, max. hoogte 10 cm. vanaf het 

maaiveld. De omranding mag gelijk lopen met de voorzijde van het 

kruis. Planten mogen de grondstrook van 50 x 100 cm. niet te buiten 
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gaan en niet hoger worden dan 100 cm. 

2. Grind, kiezel enz. mag alleen worden toegepast binnen een toegestane 

omranding.  

3. Aan voor- en zijkanten van het urnenkeldertje is een strook grond 

beschikbaar van “zie bijlage 2” voor het plaatsen van bloemen en kleine 

planten. Bloemen en planten moeten blijven binnen de aangegeven 

maat 

4. Vóór het grafmonument op het kindergraf is een strook grond van 50 

cm. diep en 80 cm. breed beschikbaar voor eigen eerbetoon. In deze 

strook kunnen bloemen, planten en kleine voorwerpen geplaatst 

worden. Omrandingen en grind zijn niet toegestaan. In overleg met 

beheerder kan hier vanaf geweken worden 

 

Artikel  6 

 

Grafmonumenten, gedenktekens en/of beplantingen, die naar het oordeel van het 

bestuur niet in overeenstemming zijn met de voorschriften, worden door het 

bestuur niet toegestaan en kunnen na aangebracht te zijn door het bestuur op 

kosten van rechthebbende worden verwijderd. 

Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen door de beheerder 

zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd. 

 

Eigendom 

 

Artikel 7 

 

De graftekens en grafbeplanting zijn eigendom van de rechthebbende. Dit 

betekent dat de rechthebbende onverminderd verantwoordelijk is voor het 

monument en voor de voorwerpen die zich op de graven bevinden, alsmede voor 

het onderhoud daarvan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 van het 

Reglement van de begraafplaats en zolang er grafrechten gelden 
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Schade 

 
Artikel 8 

 

Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, 

mogen worden bereden door vervoersmiddelen van de ondernemers. 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 9 

 

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, door hun toegebracht 

aan personen of zaken op de begraafplaats. 

Schade aan graftekens ontstaan door storm, vandalisme en/of door op de 

begraafplaats uitgevoerde werkzaamheden door personeel van de begraafplaats 

wordt door het bestuur uitsluitend vergoed tot het bedrag waarvoor deze risico’s 

door de desbetreffende verzekeringsovereenkomsten van het bestuur worden 

gedekt. 

 

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan 

grafbeplantingen die ontstaat door werkzaamheden aan aangrenzende graven. 

 

 

Vervallen verklaring eerdere voorschriften 

 

Artikel  10 

 

Het bestuur herroept de bepalingen van eerdere voorschriften en stelt dit 

voorschrift daarvoor in de plaats  

 

Artikel 11 

 

In gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien, beslist de beheerder namens 

het bestuur. 

Indien dit voorschrift informatie bevat dat strijdig is met het reglement van de 

begraafplaats, prevaleert het laatste. 
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PLATTEGROND RK BEGRAAFPLAATS ’T ZAND 

 

 

 

 

 

R.K. Begraafplaats ‘t Zand,  Aragorn 14-16, 5663 RS 
Geldrop 
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