
REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN PAROCHIE DE GOEDE HERDER

 
Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
A. Graf: de plaats waar de overledene wordt begraven of 

waar de urn met as, na de crematie, wordt begraven of 

geplaatst; 
B. Urnenplaats: plaats waar de urn met as van de 

overledene wordt geplaatst; 
C. Grafteken: het monument of teken dat bestemd is voor 

plaatsing op een graf of ter afsluiting van een 
kelderplaats; 

D. Grafrecht: het recht van het hebben van een graf of 
urnenplaats gedurende een bepaalde tijd; 

E. Rechthebbende: degene aan wie het recht op een graf 

is verleend en die als zodanig vermeld staat in het 
register van de begraafplaats dat daartoe door het 

bestuur is aangelegd; 
F. Bestuur: het parochiebestuur van de parochie de Goede 

Herder te Tilburg die eigenaar is van de begraafplaats; 
G. Beheerder: degene die door het bestuur is belast met 

de dagelijkse leiding en beheer van de begraafplaats; 
H. Bijzetting: het begraven van de overledene in een graf 

waarin reeds iemand begraven is of het bijplaatsen van 

een urn in een graf of urnenplaats waarin reeds een 
overledene of een asbus is begraven of geplaatst; 

I. Begraafplaats: de begraafplaatsen van de parochie De 
Goede Herder: Broekhoven, Heike, Heuvel, Korvel. 

 
Artikel 2: TOESTEMMING TOT BEGRAVEN 

Tijdig voor het begraven van de overledene moet door of 
namens de rechthebbende: 

A. De schriftelijke bevestiging van het verlof tot begraven 
of bewaring van een asbus, afgegeven door een 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bij de beheerder 

worden ingeleverd; 
B. Het grafrecht van het bestuur of van de beheerder 

namens het bestuur verkregen zijn; (b.v. reservering) 
C. Toestemming tot begraving verkregen zijn van het 

bestuur of van de beheerder, namens het bestuur; 
D. Tijdstip en wijze van begraving zijn afgesproken met de 

beheerder. 
E. De lijkkist, dan wel omhulsel of de asbus, voorzien zijn 

van een registratienummer. 

 
Artikel 3: GRAFRECHT 

A. De rechthebbende heeft het recht een overledene te 
laten begraven op een daartoe door het bestuur of door 

de beheerder aangegeven perceelsgedeelte van de 
begraafplaats, waarbij onderscheid kan worden 

gemaakt in de volgende soorten graven: 
1. Groep I: graven voor volwassenen, nominaal ±  

2 m² groot; 

2. Groep II: graven voor volwassenen, nominaal ± 
1.90 m² groot; 

3. Groep III: kindergraven tot 12 jaar, nominaal 1.60 
m² groot; 

4. Groep IV: de bijzondere grote en speciale graven, 
hierbij inbegrepen de keldergraven of graven op 

een bijzondere plaats; 
5. Groep V: de plaats voor een urn in een 

kelderplaats; 

B. Door het bestuur of door de beheerder kan aan een 
rechthebbende het recht worden verleend een 

overledene te laten begraven in een bestaand graf, een 
zogenaamde bijzetting; 

C. Aan de rechthebbende wordt het recht op een eigen 
graf of het recht op bewaring van een asbus in een 

kelderplaats verleend tegen betaling van de door het 
bestuur vastgestelde tarieven zoals deze luiden op de 

datum waarop het begraven plaatsvindt of zoals die 
nadien worden gewijzigd. 

 

Artikel 4: GRAFTEKENRECHT 
Ten aanzien van het graftekenrecht gelden, onverminderd 

de overige bepalingen in dit reglement, de volgende 
bepalingen: 

A. Het bestuur kan aan de rechthebbende het recht 
verlenen tot het plaatsen en geplaatst houden van een 

grafteken op het graf gedurende de tijd dat de 
rechthebbende het in artikel 3 genoemde grafrecht 
heeft; 

B. Het graftekenrecht vervalt op hetzelfde tijdstip als 

waarop het grafrecht eindigt; 
C. Het grafteken moet voldoen aan de eisen zoals deze zijn 

vastgesteld door het bestuur in het graftekenreglement, 

zoals dit reglement luidt op het tijdstip waarop het 
begraven plaatsvindt of zoals dit nadien wordt 

gewijzigd; 
D. Het grafteken wordt door natrekking formeel eigendom 

van de eigenaar van de grond. Het bestuur aanvaardt 
dit grafteken evenwel niet in beheer of onderhoud, met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 7. Schade aan 
graftekens ontstaan door storm, vandalisme en/of door 
aan de begraafplaats uitgevoerde werken door het 

personeel van de begraafplaats wordt door het bestuur 
vergoed tot ten hoogste het bedrag waarvoor de risico’s 

door de betreffende verzekeringsovereenkomst van het 
bestuur worden gedekt; 

E. Voor alle werkzaamheden aan de graftekens is 
toestemming nodig van de beheerder; 

F. Binnen 3 maanden na het beëindigen van het grafrecht 
kunnen grafteken en/of beplanting door de 
rechthebbende worden verwijderd. Na verloop van 3 

maanden wordt de rechthebbende geacht geen prijs te 
stellen op het weer in bezit nemen van grafteken en/of 

beplanting en is het bestuur gerechtigd deze te 
verwijderen en te doen vernietigen; 

G. Op het graftekenrecht zijn voorts de bepalingen van het 
graftekenreglement van toepassing. 

 
Artikel 5: INSCHRIJVING RECHTHEBBENDE 

A. Ten aanzien van een graf wordt slechts één 
meerderjarig natuurlijk persoon als rechthebbende 
ingeschreven in het daartoe bestemd register; 

B. Slechts de rechthebbende, wiens personalia en adres in 
het hiervoor in artikel 1 lid E. genoemde register als 

zodanig zijn ingeschreven, kan in dit reglement 
toegekende rechten uitoefenen; 

C. Op gezamenlijk schriftelijk verzoek van de ingeschreven 
rechthebbende en een derde kan deze derde als 

rechtsopvolger van de rechthebbende worden 
ingeschreven; 

D. Na het overlijden van de rechthebbende kan op 

schriftelijk verzoek van of namens de erfgenaam een 
ander als rechthebbende ingeschreven worden. Het 

verzoek daartoe moet gedaan zijn binnen één jaar na 
het overlijden van de rechthebbende; 

E. De rechthebbende is verplicht kennis te geven van 
adreswijziging aan de beheerder. Blijft dit achterwege 

dan kan het bestuur nimmer aansprakelijk worden 
gesteld indien van haar uitgaande mededelingen de 
belanghebbende niet hebben bereikt; 

F. De rechthebbende is verplicht een persoon aan te 
wijzen als tweede contactpersoon voor het geval de 

rechthebbende zelf niet meer in staat is te 
corresponderen.  

 
Artikel 6: TERMIJN GRAFRECHT EN GRAFTEKENRECHT 

A. Het grafrecht en het graftekenrecht moeten worden 
verleend voor een termijn van tenminste 20 jaar, te 
rekenen vanaf de dag van de begraving; 

B. Het recht op plaatsing van een urn en het bijbehorende 
graftekenrecht moeten worden verleend voor een 

termijn van tenminste 20 jaar na de plaatsing van de 
urn na de crematie. 

C. Voor een bijzetting in een bestaand graf moet de 
lopende termijn worden aangevuld en verlengd tot 20 

jaar vanaf de bijzetting; 
D. De termijnen, genoemd onder lid A, B en C van dit 

artikel, kunnen telkens worden verlengd; ofwel per jaar 
(hiervoor geeft rechthebbende een machtiging voor een 
doorlopende automatische incasso af) ofwel met een 

periode van 5 jaar of een veelvoud daarvan (hiervoor 
geeft rechthebbende een machtiging voor een 

eenmalige automatische incasso af of ontvangt 
rechthebbende een factuur die direct moet worden 

voldaan); 
E. De termijnen, genoemd onder lid A, B en C van dit 

artikel, kunnen bij de aanvang van het grafrecht of het 
graftekenrecht op verzoek van de rechthebbende 
worden vastgesteld op een langere termijn dan 20 jaar. 



Artikel 7: ONDERHOUD VAN GRAVEN EN GRAFTEKENS 

A. De zorg voor het onderhoud van de begraafplaats 
berust bij het bestuur; 

B. De zorg voor het graf en het grafteken berust bij de 
rechthebbende. Het planten van struiken, heesters en 
bomen op of naast de graven, het gebruik van grind 

rond de graven en het leggen van tegels of stenen mag 
alleen met toestemming van en in overleg met de 

beheerder; 
C. Wanneer, naar het oordeel van het bestuur, het 

onderhoud wordt verwaarloosd, zal de rechthebbende 
schriftelijk worden gesommeerd herstel of onderhoud te 

doen plaatsvinden. Afschrift van deze sommatie wordt, 
als de rechthebbende onbereikbaar is, bij het graf en bij 
de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na 1 jaar is 

het bestuur gerechtigd ofwel het omschreven herstel of 
onderhoud op kosten van de rechthebbende te doen 

plaatsvinden ofwel het grafteken en/of beplantingen op 
kosten van de rechthebbende te doen verwijderen; 

D. Wanneer de rechthebbende verklaart deze kosten voor 
herstel, onderhoud of verwijdering niet te willen 

voldoen, wanneer de rechthebbende deze kosten na 
uitvoering niet binnen drie maanden na factuurdatum 
aan het bestuur heeft voldaan of wanneer de 

rechthebbende op geen enkele wijze heeft gereageerd 
op de sommatie, vervalt het grafrecht zonder dat een 

evenredige terugbetaling kan worden verlangd; 
E. De aangeplakte sommatie wordt eerst verwijderd indien 

de rechthebbende in het onderhoud voorziet of wanneer 
het grafrecht is vervallen; 

F. Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen 
door de beheerder zonder voorafgaande waarschuwing 

van de graven worden verwijderd; 
G. Voorwerpen die op een graf geplaatst zijn en die naar 

het oordeel van het bestuur of de beheerder, handelend 

namens het bestuur, ethisch en/of esthetisch niet 
verantwoord zijn, mogen door de beheerder zonder 

voorafgaande waarschuwing worden verwijderd.   
 

Artikel 8: EINDE GRAFRECHT EN GRAFTEKENRECHT 
Het grafrecht en het graftekenrecht eindigen tegelijkertijd: 

A. Door het verstrijken van de overeenkomstig artikel 6 
geldende termijn; 

B. Door schriftelijke afstandsverklaring, ondertekend door 

de rechthebbende; 
C. Indien de aankondiging van het aflopen van de termijn 

van het grafrecht overeenkomstig artikel 28 Wet op de 
lijkbezorging bij het graf en bij de ingang van de 

begraafplaats is aangeplakt geweest en de 
rechthebbende gedurende die periode niet heeft 

gereageerd; 
D. Bij gesloten verklaring van de begraafplaats of een 

gedeelte ervan; 

E. Indien het grafrecht en/of graftekenrecht 
overeenkomstig dit artikel eindigt bestaat er geen 

aanspraak op restitutie van eventueel door de 
rechthebbende ter zake van het grafrecht 

vooruitbetaalde bedragen; 
F. Bij het beëindigen van het grafrecht door de 

rechthebbende vraagt het bestuur om een vergoeding 
voor de ruimingskosten. 

 

Artikel 9: SCHRIFTELIJK INFORMEREN 
RECHTHEBBENDE 

A. Het bestuur zal enkele maanden voor het verstrijken 
van de termijn waarvoor grafrechten zijn verleend en 

die kunnen worden verlengd, de rechthebbende 
schriftelijk attenderen op het aflopen van de grafrechten 

en de voorwaarden bekend maken waaronder deze 
grafrechten kunnen worden verlengd; 

B. Indien het adres van de rechthebbende niet kan worden 
achterhaald dan zal bij het ontbreken van het adres het 
aflopen van de termijn door aanplakking worden 

medegedeeld bij het graf en bij de ingang van de 
begraafplaats. Deze mededeling blijft gedurende één 

jaar aangeplakt maar ten minste tot het einde van de 
termijn van het grafrecht. 

C. Indien rechthebbende heeft gekozen voor jaarlijkse 
verlenging van de grafrechten, dan wordt 

rechthebbende niet geïnformeerd, verlenging vindt dan 
automatisch plaats tot wederopzegging door 
rechthebbende. 

Artikel 10: VERZOEK RECHTHEBBENDE 

A. Een rechthebbende kan voor de afloop van de termijn 
schriftelijk verlenging van zijn rechten aanvragen, 

gebruikmakende van de mogelijkheden genoemd in 
artikel 6 lid D.; 

B. Het bestuur zal een aanvraag ingevolge lid A. van dit 

artikel inwilligen, in zoverre van het recht tot begraven 
is gebruik gemaakt en geen bijzondere redenen, zoals 

de voorgenomen ruiming van een gravenveld, zich 
daartegen verzetten. 

 
Artikel 11: VOORWAARDEN VOOR VERLENGING  

A. De verlenging van grafrechten wordt slechts verleend 
wanneer het onderhoud van het graf zich naar het 
oordeel van het bestuur niet bevindt in kennelijke staat 

van verwaarlozing en op de voorwaarden geldend op 
het tijdstip waarop de verlenging ingaat en volgens de 

alsdan geldende tarieven; 
B. Het bestuur behoudt zich het recht voor de grafrechten, 

in zoverre geen gebruik tot begraven is gemaakt, niet 
te verlengen. In dat geval wordt de rechthebbende in de 

gelegenheid gesteld elders op de begraafplaats een 
grafrecht te vestigen. 

 

Artikel 12: VERWIJDERING VAN HET GRAFTEKEN NA 
EINDE VAN HET GRAFRECHT 

Binnen drie maanden na het beëindigen van het grafrecht 
kunnen grafteken en/of beplanting door de rechthebbende 

van het graf worden verwijderd. Na afloop van drie 
maanden wordt de rechthebbende geacht hiervan afstand te 

hebben gedaan en kan het bestuur opdracht geven tot 
verwijdering. 

 
Artikel 13: UITGIFTE VAN GRAVEN 
De graven worden in volgorde, door de beheerder te 

bepalen, uitgegeven. Het is ook mogelijk een bepaalde 
grafruimte te reserveren. 

 
Artikel 14: ALGEMENE BEPALINGEN 

A. De inhoud van dit reglement laat onverlet de 
bevoegdheid van het bestuur of van de beheerder 

namens het bestuur om te bepalen: 
1. Welke overledenen op de begraafplaats begraven 

mogen worden;  

2. De indeling van de begraafplaats in soorten graven 
als bedoeld in artikel 3 en de verdere inrichting van 

de begraafplaats, de bepaling van de plaats van 
ieder graf en de plaats voor de urnen; 

3. De hoogte van de door de rechthebbende 
verschuldigde bedragen voor het in dit reglement 

omschreven recht; 
4. De dagen en tijden van openstelling van de 

begraafplaats; 

B. Het bestuur, of de beheerder namens het bestuur, 
voorziet in al datgene waarin dit reglement niet 

voorziet; 
C. Het bestuur stelt een graftekenreglement vast waarin 

de eisen worden vermeld waaraan de graftekens dienen 
te voldoen. Het graftekenreglement vormt met dit 

reglement één geheel; 
D. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

voor diefstal, beschadiging of vernieling van 

grafmonumenten of op het graf geplaatste voorwerpen. 
 

Artikel 15: INGANGSDATUM  
A. Dit reglement en het in artikel 14 lid C. genoemde 

graftekenreglement treden in werking op 1 januari 
2022; 

B. Alle voorgaande reglementen vervallen met ingang van 
1 januari 2022;  

C. De op deze ingangsdatum aanwezige graven behoeven 
eerst bij verlenging van het grafrecht en het 
graftekenrecht te voldoen aan de bepalingen van dit 

reglement. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.  
 

Vastgesteld door het parochiebestuur: 01-01-2022 


