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Deze voorschriften behoren bij het REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE R.K. 

BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PAROCHIE H. NICASIUS, vastgesteld d.d 10-2-2020 

 
Artikel 1 Indeling begraafplaats 
Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het 
indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken 
met cijfers en letters aangegeven. Het indelingsplan is ook aangebracht bij de ingang van de 
begraafplaats. 
 
Artikel 2 Toelating grafmonumenten 
Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de 
beheerder de getekende grafakte worden getoond. 
 
Artikel 3  Detail voorschriften graftekens en grafbeplanting 
Zie Bijlage 1 
 
Artikel 4 Model 
Wanneer goedgekeurde modellen van zerken en graftekens zijn voorgeschreven kan het 
bestuur een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk is 
goedgekeurd. 
 
Artikel 5 Materiaal 
De zerken en de graftekens worden vervaardigd uit weerbestendige natuursteen (hardsteen, 
graniet of wit marmer). 
Zerk of grafteken kan worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel van dezelfde natuursteen, 
mits de verankering deugdelijk geschiedt.  
 
Artikel 6 Fundering 
Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen 
van het bestuur. De betonnen funderingsramen dienen verticaal te worden gefundeerd door 
middel van deugdelijke funderingspalen. 
 
Artikel 7 Grafbeplanting 
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan in artikel 3 is aangegeven.   
 
Artikel 8 Inscripties 
De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor 
nabestaanden of bezoekers. Dit ter beoordeling van het bestuur. 
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Artikel 9 
Niet van toepassing 
 
Artikel 10 Reclame 
Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet 
toegestaan. 
 
Artikel 11 
De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van 
het reglement van de begraafplaats en daar naar te handelen. 
 
Artikel 12 Werkzaamheden aan graf 
Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 7 van het reglement van de 
begraafplaats:  
1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke 

resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van 
de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden. 

2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de 
aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen gelegenheid om hun 
werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij 
volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder. 

3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens 
begravingen en diensten in de aula of de kapel. Op zaterdagen en zondagen mogen geen 
werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van 
rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden 
toegelaten. 

4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden 
meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder. 

 
Artikel 13 Leges 
Voor het plaatsen van zerken en graftekens worden door het bestuur geen leges geheven. 
 
Artikel 14 Plaatsing grafmonument 
Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken dient de rechthebbende – of de leverancier na-
mens de rechthebbende -, schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een 
graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van 
de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal 
door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld. 
 
Artikel 15 Tijdelijke verwijdering grafmonument 
Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch 
uiterlijk 24 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan 
worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te 
worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of 
tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder. 
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Volgens artikel 29 van het reglement van de begraafplaats is bepaald: 
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. 
 
Artikel 16 
NVT 
 
Artikel 17 Toegankelijkheid  
Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de 
vijf werkdagen volgens de openingstijden van de desbetreffende begraafplaats. Voor 
bezoekers is de begraafplaats bovendien toegankelijk op de zaterdagen en op zon- en 
feestdagen volgens de openingstijden van de desbetreffende begraafplaats. Buiten deze uren 
is het ook de uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens en urnen niet 
toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder. 
Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van de begraafplaats te 
geven. 
 
Artikel 18 Beplanting begraafplaats 
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 19 Toegankelijkheid voor vervoersmiddelen 
Alleen de wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden 
door vervoermiddelen 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 20 Aansprakelijkheid 
De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken 
op de begraafplaats. 
 
Artikel 21 Gedragscode 
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 
geluidsapparatuur is verboden. 
 
Artikel 22 Inzet personeel 
De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen 
en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van 
de begraafplaats of de werknemers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het 
verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder. 
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Artikel 23 Onvoorziene zaken 
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. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 10-2-2020 
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Bijlage1 
 
R.K. Begraafplaats Sint Martinus,  Heeze 
 
a) Op de graven langs de hoofdpad worden toegelaten liggende zerken, in de afmeting 

90 x 190 cm en staande graftekens, in de afmeting 90 x 100 cm met een dikte van 
minimaal 8 cm en maximaal 25 cm. 

b) Op de graven worden toegelaten liggende zerken, in de afmeting 80 x 180 cm en staande 
graftekens, in de afmeting 80 x 90 cm met een dikte van minimaal 8 cm en maximaal 25 
cm. 

c) Op de kindergraven worden toegelaten liggende zerken, in de afmeting 60 x 120 cm en 
staande graftekens, in de afmeting 60 x 65 cm met een dikte van minimaal 8 cm en 
maximaal 25 cm.  

d) Op de urnengraven worden toegelaten liggende zerken, in de afmeting 45 x 45 cm met 
een dikte van minimaal 8 cm en maximaal 25 cm. 

e) De urnennissen dienen afgesloten te worden met een plaatje ter grootte van de nis. Het 
aanbrengen van voorwerpen, zoals kaarsenhouders en bloemen, is niet toegestaan. 

f) Op de begraafplaats worden niet toegelaten: 

• ijzeren hekken; 

• palen met buizen of kettingen; 

• losse kiezel of steenslag. 
g) Grafbeplanting is slechts toegestaan tot een maximale hoogte van 90 cm. 
h) In de beplantingsstrook mag geen marmerslag, grind of anderszins worden gestrooid. 
 
 
R.K. Begraafplaats St Jozef en Zesgehuchten te Geldrop 
 
Toegestaan is een liggende steen c.q. grafbanden, of een staande steen, ofwel een combinatie 
hiervan (vrije vorm). 
a) De maximale afmeting van de liggende steen c.q. banden mag 185 x 85 cm bedragen en 

de hoogte: 25 cm boven het maaiveld. 
b) De maximale afmeting van de staande steen bedraagt: 85 cm breed,  

100 cm hoog en 10 cm dik. 
c) Voor een kindergraf (in het kindervak):  Toegestaan is een liggende of een staande 

steen ofwel een combinatie hiervan (vrije vorm). De maximale afmeting van de liggende 
steen mag 100 x 60 cm   bedragen en de hoogte: 15 cm boven het maaiveld.  
De maximale afmeting van de staande steen bedraagt: 65 cm breed, 75 cm hoog en 10 
cm dik.  

d) Voor een urnenkeldertje: in de urnenvakken mogen alleen uniforme dekplaten op de  
keldertjes gelegd worden, uitgevoerd in natuursteen en wel Impala-dark graniet, met 
vermelding van personalia enz..  
Voor een betonnen keldertje  geldt de afmeting: 60 x 40 cm en 4 cm dik. Voor 
kunststofkeldertje geldt de afmeting 48 x 48 cm en 2 cm dik. 
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R.K. Begraafplaats 't Zand te Geldrop 
 

a) Op de volwassen 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.  
Wanneer in een vak door het bestuur doorgaande funderingsstroken zijn aangebracht 
dient hiervan gebruik te worden gemaakt.  
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 gaan en niet hoger worden dan 
100  cm.  
Grind, kiezel enz. mag alleen worden toegepast binnen een toegestane omranding.  

b) 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.  
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 

 
c) 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 bijlage2.   
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 

d) 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.   

e) Op een strooiveld is het niet toegestaan, om in welke vorm dan ook, gedenktekens aan 
te brengen. 

  



  Voorschrift Graftekens en Grafbeplantingen  
10-2-2020 

 

 

7 

 

 

 
Begraafplaats Sint Petrus' Banden, Leende 
 
a)     In de vakken 7, 8 en 11 worden op de graven toegelaten staande graftekens. 

De normen / afmetingen voor een grafsteen zijn als volgt vastgesteld: 
Hoogte:             
Bovenbreedte:
   
Onderbreedte:               
Dikte:  
Grondplateau (maximaal):   

100 cm 
 60 cm 
50 cm        
8 à 10 cm 
55 cm x 70 cm 

Vervaardigd van duurzaam materiaal (natuursteen) 

b) In vak 4, rij 1 t/m 3 (kindergraven) worden op de graven toegelaten staande graftekens.  
Voor de monumentjes op kindergraven gelden aangepaste afmetingen: 

Hoogte:  
Breedte:                
Dikte:                 

75 cm 
60 cm 
8 cm 

Vervaardigd van duurzaam materiaal (natuursteen) 
c) Voor de nieuwe monumenten in vak 1 is bepaald dat de hoogte en lengte maximaal 200 

cm mogen zijn en de breedte 100 cm. 
d) In vak 4, rij 7 t/m 17 worden op de graven toegelaten liggende zerken en staande 

graftekens, de hoogte en lengte mogen max. 160 cm zijn en de breedte 100 cm. 
e) In vak 9, (urnengraven) worden ter afdekking van de keldertjes toegelaten liggende 

natuursteen afdekkingen vervaardigd van natuursteen van maximaal 60x60 cm, 
overeenkomstig het reeds toegepaste model.  

f) Alle ontwerpen, van de te plaatsen monumenten, dienen vooraf ter goedkeuring aan de 
begraafplaatscommissie te worden voorgelegd. 
 

  



  Voorschrift Graftekens en Grafbeplantingen  
10-2-2020 

 

 

8 

 

 

 
 
R.K. Begraafplaats H. Catharina van Alexandrië Sterksel 
 
Oude begraafplaats: 
Toegelaten zijn op de graven liggende zerken, in de afmetingen 190x90cm, vervaardigd uit 
één stuk weerbestendige natuursteen (hardsteen, graniet of wit marmer). 
 
Nieuwe begraafplaats 
Volwassenengraf  
a) Afmeting grafmonument: hoogte max. 100 cm, breedte 80 cm, dikte minimaal 8 cm en 

maximaal 25 cm breedte.  
b) Beplantingstrook maximaal 80 cm gerekend vanaf achterkant monument. De begroeiing 

mag ook niet hoger zijn dan 80 cm en moet geregeld geknipt en gesnoeid worden. 
c) Niet toegestaan zijn; grind of steenslag op de beplantingsstrook,  geen liggende zerk. 
d) Vrije materiaalkeuze 
 
Kindergraf  
Afmeting grafmonument: hoogte max 70 cm, breedte 60 cm, dikte 8 à 10 cm. 
beplanting 60 cm. (zie boven) 
a)   Niet toegestaan zijn; grind of steenslag op de beplantingsstrook,  geen liggende zerk. 
b)   Vrije materiaalkeuze 
 
Urnenbewaarplaats 
De afmeting van de afsluitplaat zijn  44x40 cm, de bevestigingsgaten volgens model.  
De kleur van het gedenkplaat dient volgens monster beheerder gekozen te worden. 
    Alle zachte kleuren zijn toegestaan. 
 
R.K. Begraafplaats H. Lucia, Mierlo 
 
 
a) In de vakken gemerkt met AA 04 tot en met AA 11 worden op de graven toegelaten 

liggende graftekens, in overeenstemming met goedgekeurde modellen, in de 
afmetingen van maximaal 190 cm lang, maximaal 90 cm breed en een maximale hoogte 
van 10 cm boven het maaiveld en staande graftekens, in overeenstemming met 
goedgekeurde modellen, in de afmetingen van maximaal 90 cm breed, maximaal 100 cm 
hoog en een minimale dikte van 10 cm. Gecombineerde graftekens, bestaande uit een 
liggend en een staand gedeelte, worden toegelaten als de delen onverbrekelijk met 
elkaar verbonden worden, ten genoegen van het bestuur. Het bestuur aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor het losraken van de verbinding, door welke oorzaak dan 
ook.  
Grafbeplanting mag niet hoger zijn dan 80 cm en niet breder dan het graf. Beplanting 
mag niet overhangen boven of groeien op de paden en tussenruimten tussen de graven. 

b) In de vakken gemerkt met AA 01 en AA 02 worden op de graven toegelaten liggende 
zerken en staande graftekens, waarvan het ontwerp tevoren afzonderlijk door het 
bestuur is goedgekeurd. 



  Voorschrift Graftekens en Grafbeplantingen  
10-2-2020 

 

 

9 

 

 

Grafbeplanting mag niet hoger zijn dan 80 cm en niet breder dan het graf. Beplanting 
mag niet overhangen boven of groeien op de paden en tussenruimten tussen graven. 

c) In het vak gemerkt met AB (het columbarium) worden geen graftekens toegestaan 
anders dan de door het bestuur ter beschikking gestelde afsluitplaten. Er is geen ruimte 
voor beplanting. 

d) In afwijking van het onder a) gestelde worden graftekens op kindergraven slechts 
toegelaten in de afmetingen van maximaal 60 cm breed, maximaal 110 cm lang en 
maximaal 80 cm hoog. 
 

 
Op de begraafplaats worden niet toegelaten: 
a) ijzeren hekken, palen met buizen en kettingen, en soortgelijke voorwerpen, ter 

beoordeling door de beheerder; 
b) grafplanten die, indien volgroeid, hoger worden dan 80 cm en/of breder dan 50 cm; 
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Bijlage 1 
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 Bijlage 2 
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Bijlage 3 
 

 
 

 

  


