REGLEMENT GRAFTEKENS PAROCHIE DE GOEDE HERDER
Artikel 1: DOELSTELLING
Deze voorschriften gelden voor nieuw te plaatsen
graftekens en voor het herstellen, het onderhoud en het
wijzigen van de bestaande graftekens.
Artikel 2: VOORWAARDEN VOOR PLAATSING VAN EEN
GRAFSTEEN
Een grafteken mag slechts geplaatst worden indien:
- het grafrecht en het grafrecht-teken voor het betreffende
graf is verkregen;
- hiervoor de toestemming is verkregen van de beheerder;
- de bouwer van het grafteken aantoont dat hij handelt in
opdracht van de rechthebbende.
Artikel 3: AANVRAGEN VOOR TOESTEMMING
Voor het verkrijgen van toestemming tot het plaatsen of
wijziging van een grafteken moet de bouwer een tekening
met beschrijving indienen bij de beheerder.
Deze tekening moet:
- zijn uitgevoerd in schaal 1 op 10 in tweevoud;
- een beschrijving geven van het grafteken en de afmeting
daarvan;
- de wijze van funderen aangeven en minstens een vooren een zijaanzicht van het grafteken bevatten;
- de te gebruiken materialen, de versieringen en de wijze
van bewerking van de opstand aangeven;
- de volledige tekst vermelden;
- aangeven de wijze waarop een eventueel overblijvend
gedeelte van het graf wordt bewerkt.
Artikel 4: VERLENEN VAN TOESTEMMING
A. Toestemming voor het plaatsen of wijzigen van een
grafteken wordt verleend indien:
- het ontwerp voldoet aan de krachtens dit reglement
geldende technische eisen;
- het grafteken voldoet aan door het bestuur of door de
beheerder, handelend namens het bestuur,
redelijkerwijze te stellen eisen terzake van
schoonheid, sfeer van de begraafplaats alsmede ter
voorkoming van overlast;
- gewaarborgd is dat het grafteken op deskundige wijze
wordt geplaatst en de constructie duurzaam is;
- door rechthebbende de kosten voor rechten betaald
zijn;
- de bouwer van het monument het plaatsingsgeld aan
de eigenaar van de begraafplaats heeft betaald;
B. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, geeft de
beheerder toestemming door dit op de tekening te
vermelden, voorzien van zijn handtekening. Alvorens de
bouwer tot het plaatsen van het grafteken of tot het
verrichten van andere werkzaamheden mag overgaan,
moet hij een afspraak maken met de beheerder omtrent
datum en tijdstip van de werkzaamheden.
Artikel 5: AFMETING VAN DE GRAFTEKENS
Voor graftekens gelden de volgende maximale
buitenmaten:
- bij graven groep I
: 200 x 100 cm
- bij graven groep II
: 200 x 90 cm
- bij graven groep III en IV
: 100 x 60 cm
- bij graven voor urnen
: 60 x 60 cm
- bij groep I, II, III en IV zijn ook staande graftekens
toegestaan.
Voor alle graftekens geldt een hoogte van maximaal 140
cm.
De graftekens mogen niet buiten het graf uitsteken.
Het plaatsen van monumenten groter dan bovenstaande
maximale maten kan pas plaatsvinden na overleg met de
beheerder. Per begraafplaats kunnen deze maten afwijken.
Men dient altijd van tevoren contact op te nemen met de
beheerder.
Artikel 6: TOEGESTANE MATERIALEN
A. Voor het grafteken mogen slechts materialen worden
gebruikt van goede kwaliteit, die bestand zijn tegen
langdurig blootstellen aan de buitenlucht;
B. Slechts de navolgende materialen zijn toegestaan:
Natuursteen, gebakken metselsteen, kunstgraniet en
hout en glas;

C. Voor de toe te passen materialen is toestemming van
de beheerder nodig;
D. De verschillende onderdelen waaruit het grafteken is
opgebouwd moeten degelijk aan elkaar verankerd
worden. Het opbouwen van het grafteken, met inbegrip
van de fundering, moet geschieden naar de eis van
goed en degelijk werk;
E. De middelen (betonspecie, lijm, krammen etc.) die
gebruikt worden bij het plaatsen van graftekens voor
urnen in een columbarium moeten van goede kwaliteit
zijn.
Artikel 7: ROOILIJN, HOOGTE, ENZOVOORTS
Voor het plaatsen van het grafteken behoren de rooilijn, de
hoogte en het op de draad stellen in acht te worden
genomen.
Artikel 8: FUNDERING
De graftekens moeten worden gefundeerd tot op de vaste
bodem met voldoende palen van tenminste 10 cm
doorsnede en een minimumlengte van 180 cm.
Voordat de fundering wordt aangelegd moet met een
peilijzer de ligging van de kist worden vastgesteld.
Artikel 9: VLOEREN
Voor het plaatsen van vloeren moet, bij gebruik van losse
banden, op de funderingspalen een dek worden gestort van
beton dat tenminste 6 cm dik is. De losse banden moeten
tenminste 6 cm dik zijn. Als een voorgestort raam gebruikt
wordt moet in dit raam een gewapende betonnen vloer
worden gestort. De wapening moet in het vaste raam
worden verankerd.
De betonnen onderplaat moet gelijk liggen met het
maaiveld.
Afwijkingen hierop moeten in overleg en met goedkeuring
van de beheerder plaatsvinden.
Artikel 10: GRAFBEDEKKING
A. Grint, marmer of steenslag worden als grafbedekking
toegestaan.
B. Toegestaan worden: kwartsiet of sollenhofer flagstones
of andere natuurstenen tegels, gelegd in specie. Deze
moeten worden gelegd op de betonnen vloer als
omschreven in artikel 9.
C. Losse voorwerpen als kruisen, hekwerken, kettingen,
foto’s en dergelijke zijn toegestaan in overleg en met
goedkeuring van de beheerder.
Artikel 11: UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN
A. Bij werkzaamheden op de begraafplaats moeten de
aanwijzingen van de beheerder worden opgevolgd;
B. Bij het plaatsen, respectievelijk herstellen van
graftekens, moet de nodige zorgvuldigheid in acht
worden genomen;
C. Andere graftekens mogen daarbij niet worden
beschadigd. De monumentbouwer kan hiervoor
aansprakelijk worden gesteld;
D. De ruimte tussen de naastliggende graftekens moet op
aanwijzing van de beheerder worden afgewerkt;
E. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met
inachtneming van de diverse aanvullende garantiebepalingen, zoals met monumentbouwers
overeengekomen.
Artikel 12: AFKOMENDE MATERIALEN
Puin, zand, beton en andere materialen, ook die afkomstig
zijn van bestaande of oude graftekens, moeten door de
bouwer op dezelfde dag van de uitvoering van de
werkzaamheden van de begraafplaats worden afgevoerd.
Ter plaatse moet de begraafplaats in goede staat worden
achtergelaten.
De graftekens, die in verband met een bijzetting tijdelijk
worden verwijderd, moeten op een daarvoor aangewezen
plaats worden weggezet.
Artikel 13: AFWIJKINGEN VAN DE TEKENING EN
ONDEUGDELIJK WERK
Blijkt later dat een grafteken door niet-vakkundig werk of
door afwijking van de tekening en/of beschrijving verzakt,
scheurt of anderszins beschadigd is of dat er ondeugdelijk

materiaal is gebruikt, dan moet de bouwer van het
grafteken dit op eigen kosten herstellen tot genoegen van
de beheerder.
Dit herstellen van graftekens mag slechts na overleg met de
beheerder geschieden.
Voor alle werkzaamheden aan graftekens is steeds
toestemming van de beheerder nodig, welke tijdig moet
worden aangevraagd.
Artikel 14: TIJDEN VAN WERKZAAMHEDEN
Werkzaamheden aan graftekens vinden plaats in overleg
met de beheerder.
Artikel 15: ALGEMEEN
A. Op de begraafplaats, welke een gewijde plaats is,
worden geen zaken gedaan;
B. Personen, belast met werkzaamheden op de graven,
dienen naar het oordeel van de beheerder behoorlijk
gekleed te zijn, ook in de zomer;
C. Gebruik van geluidsapparatuur is verboden;
D. Bouwers van graftekens, die zich niet houden aan het
reglement of aan de aanwijzingen van de beheerder of
zich op andere wijze misdragen op de begraafplaats,
worden door het bestuur uitgesloten van het werken op
de begraafplaats;
E. De rechthebbende is verplicht zich te houden aan alle
door het bestuur of door de beheerder, handelend
namens het bestuur, redelijkerwijs te stellen eisen.
F. Bij verschil van mening over de toepassing van dit
reglement beslist de beheerder in overleg met het
bestuur.
G. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het bestuur.
H. Dit reglement behoort bij het reglement
begraafplaatsen en vormt daarmede één geheel.
Artikel 16: INGANGSDATUM
A. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.
B. Met ingang van deze datum vervallen alle voorafgaande
reglementen.
Vastgesteld door het parochiebestuur: 01-01-2022

