
 
 

 
REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN HET SINT BONIFACIUSKERKHOF VAN DE R-K. PAROCHIE H. THOMAS  TE ALPHEN AAN DEN RIJN (1 JANUARI 2012) 

1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE  1 

 

 

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GEDENKTEKENS EN GRAFBEPLANTING 

  

op de kerkhoven van de R.-K. parochie H.Thomas te Alphen aan den Rijn. 

 
Deze voorschriften behoren bij artikel 37 tot en met 42 van het reglement van het parochiekerkhof voornoemd, 

vastgesteld d.d.  23 juni 2011 en van toepassing verklaard per 23 juni 2011 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 

Bij de beheerder van het parochiekerkhof is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van het 

parochiekerkhof, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en letters aangegeven. 

 

Artikel 2 

Voordat op een graf een grafteken of beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte 

worden getoond. 

 

Artikel 3.   

Vóór het plaatsen van een grafteken of zerk, het aanbrengen van een gedenkplaat en het bijzetten van een urn dient 

de rechthebbende/gebruiker - of de leverancier van de rechthebbende/gebruiker – schriftelijk op te vragen bij de 

beheerder de juiste ligging van het graf  of het nummer van de nis in de urnenmuur, met vermelding van de naam van 

de overledene, de datum van begraving of bijzetting in de urnenbewaarplaats, dan wel de datum van crematie, de 

naam van de rechthebbende/gebruiker en de vermelding van de naam van de leverancier. De graf- of nisaanduiding 

zal door de beheerder schriftelijk aan de begunstigde/gebruiker dan wel diens leverancier worden meegedeeld. 

 

Artikel 4. 

Het plaatsen van een grafteken, zerk of gedenkplaat geschiedt niet dan na schriftelijke toestemming van het bestuur 

van de R.-K. parochie “ H.Thomas, hierna te noemen het bestuur. Die toestemming zal uitsluitend worden verleend 

als het grafteken, zerk of gedenkplaat zijn vervaardigd van duurzame en weerbestendige materialen. 

 

Artikel 5. 

1. Het grafteken moeten zodanig zijn gefundeerd en samengesteld, dat bij eventuele verzakking geen schade 

optreedt en herstel snel en eenvoudig kan plaatsvinden. Bij verankering en/of verbindingen moet gebruik 

worden gemaakt van corrosiebestendige materialen en moet de constructie zodanig zijn dat montage en 

demontage snel en eenvoudig kan plaatsvinden, zonder dat er schade optreedt. 

2. Urnen die op een graf worden bijgezet, dienen hecht aan de ondergrond te worden verbonden ten genoegen van  

het bestuur.   

 

Artikel 6. 

Bij eigen graven is binnen de omranding van het graf grafvulling toegestaan, op voorwaarde dat de grafvulling wordt 

aangebracht op een betonnen fundering of plaat. 
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Artikel 7. 

Op het parochiekerkhof worden niet toegelaten: 

a. ijzeren hekken; 

b. palen met buizen of kettingen; 

c. omrasteringen, en 

d. asbesthoudende materialen.    

 

Artikel 8. 

Het bestuur is bevoegd afwijkende modellen toe te staan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk is 

goedgekeurd.  

 

Artikel 9. 

Het (doen) plaatsen of aanbrengen van graftekens of zerken op graven geschiedt door of namens de rechthebbende of 

de gebruiker. 

 

Artikel 10. 

Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen van graftekens, zerken of gedenkplaten komen voor rekening van de 

rechthebbende of de gebruiker. 

 

Artikel 11. 

De inscriptie op graftekens, zerken of gedenkplaten en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden 

of bezoekers. 
 
Artikel 12. 

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op graftekens. Zerken en gedenkplaten is niet toegestaan. 

 

Artikel 13. 

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens, zerken  en gedenkplaten worden geacht kennis te dragen van 

het reglement van het parochiekerkhof.   

 

Artikel 14. 

1. Op eigen graven kunnen graftekens /zerken worden toegelaten met de volgende specificaties en afmetingen: 

 
 
Liggende situatie, voorzien van een 

betonnen fundering of plaat en geplaatst 

op een hoef: 

 
lengte 180 cm 

 
breedte  

80 cm 

 
minimale 

dikte 8 cm 

 
Staande situatie, voorzien van een  

fundering en geplaatst op een voetstukje: 

 
maximale hoogte 

incl. voetstukje 100 cm 

 
breedte  

80 cm 

 
minimale 

dikte 5 cm 

 

2. Op algemene graven kunnen graftekens worden toegelaten met de volgende specificaties en afmetingen: 

 
 
Aan het hoofdeinde een staande steen; 

voorzien van een fundering en geplaatst op een 

voetstukje (eerste begraving): 

 
hoogte 60 cm 

lengte  40 cm 

hoogte 20 cm 

 
breedte 50 cm 

breedte 60 cm 

breedte 60 cm 

 
dikte 6 cm 

dikte 5 cm 

dikte 8 cm 
 
In het midden een steen in schuine stand, onder een 

hoek van 45 graden, geplaatst op een lessenaar: 

(tweede begraving) 

 
 

lengte 40 cm 

 
 

breedte 50 cm 

 
 

dikte 6 cm 

 
Aan het voeteinde een liggende steen op roefje:  

(derde begraving) 

 
lengte 40 cm 

 
breedte 50 cm 

 
dikte 6 cm 
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3. Ter afdichting van de urnennis dient, voozover niet aanwezig, door de rechthebbende van de urnennis 

gelijktijdig met de plaatsing van de urn in de urnennis een afdekplaat voorzien van inscriptie te worden 

aangeleverd.  

De afdekplaat voor de urnennis  dient te bestaan uit gehard glas, marmer of hardsteen. 

 

Afmetingen afdekplaten urnennissen Hoogte  

365mm 

Breedte 

365mm 

Dikte  

18 tot 20mm 

 

Artikel 15. 

1. Indien naar het oordeel van het bestuur niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikelen 3 tot en met 14 van dit 

document, kan het grafteken, zerk of de gedenkplaat worden geweigerd en kan deze na te zijn geplaatst of 

aangebracht op kosten van de rechthebbende of gebruiker door het bestuur worden verwijderd. 

2. Het bestuur is niet aansprakelijk voor de voorwerpen welke  zich op de graven bevinden, noch voor schade aan 

graftekens, zerken of gedenkplaten,  noch voor vermissing.  

 

GRAFBEPLANTING 

 

Artikel 16. 

1. Het aanbrengen van grafbeplanting op graven geschiedt niet dan na schriftelijke toestemming van het bestuur. 

2. De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan de afmeting van het graf zelf en niet hoger worden 

dan 100 cm. Grafbeplanting die niet aan deze eisen voldoet of het zicht op andere graftekens ontnemen dan wel 

in een verwaarloosde staat verkeert, kan door de beheerder of in zijn opdracht door andere medewerkers van het 

kerkhof worden gesnoeid of verwijderd, zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op schadevergoeding. 

3. Losse bloemen, planten, kransen e.d. kunnen zonder toestemming worden geplaatst en kunnen, wanneer deze 

verwelkt zijn, door de beheerder of in zijn opdracht door andere medewerkers van het kerkhof worden 

verwijderd. 

4. Alle groenafval dient te worden gestort in de daarvoor aanwezige container. 

 

ONDERHOUD 

 
Artikel 17. 

1. Graftekens en grafbeplanting op graven moeten ten genoegen van het bestuur door de rechthebbende of 

gebruiker behoorlijk worden onderhouden. Onder behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan het (doen) 

herstellen of vernieuwen van graftekens en/of beplantingen. 

2. Wanneer naar het oordeel van het bestuur het onderhoud wordt verwaarloosd zal het bestuur de rechthebbende 

of gebruiker schriftelijk sommeren of trachten te sommeren dit herstel of onderhoud te doen plaatsvinden. Indien 

herstel of onderhoud niet binnen drie maanden na sommatie heeft plaatsgevonden, is het bestuur gerechtigd het 

herstel of het onderhoud zelf uit te voeren en de kosten op de rechthebbende of gebruiker te verhalen. 

3. Het algemeen onderhoud van het kerkhof en het periodiek onderhoud van een grafteken, zerk of gedenkplaat  

dient te worden afgekocht bij de vestiging van het grafrecht of het recht op een urnennis. 

4. Gelijktijdig met het verlengen van verlengbare grafrechten  of gebruik van een urnennis dient het onderhoud 

opnieuw te worden afgekocht. 

5. Onder onderhoud van graftekens, zerken  of gedenkplaten is niet begrepen het herstellen van het graftekens, 

zerken of gedenkplaten.  

 

 

TIJDELIJKE VERWIJDERING VAN GRAFTEKENS 

 

Artikel 18. 

1. Een grafteken of zerk op een eigen graf dient voor een bijzetting door of namens de rechthebbende met inbegrip 

van de fundering en de grafbeplanting zo spoedig mogelijk na het overlijden, doch uiterlijk vier en twintig (24) 

uur voor de bijzetting zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden geopend. 

2. Een grafteken op een algemeen graf zal op last van en namens het bestuur  uiterlijk vier en twintig (24) uur voor 

een bijzetting worden verwijderd. 

3. In verband met bijzetting of groot onderhoud van de begraafplaats verwijderde graftekens of zerken worden 
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tijdelijk opgeslagen op een door de beheerder aan te wijzen plaats. 

4. Het grafteken of zerk op een eigen graf, met inbegrip van de fundering,  dient – voor zover niet afgevoerd voor 

aanpassing of vernieuwing - uiterlijk binnen drie (3) maanden na bijzetting op kosten van de rechthebbende te 

worden herplaatst; 

5. Graftekens op een algemeen graf worden na bijzetting door en voor rekening van het bestuur herplaatst; 

6. De gebruiker van een algemeen graf geeft door de medeondertekening van de grafakte het bestuur toestemming 

tot het verwijderen en herplaatsing van het grafteken. 

 

 

WERKZAAMHEDEN OP HET PAROCHIEKERKHOF 

 

Artikel 19.    

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement van het parochiekerkhof: 

1. Het delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van stoffelijke resten en het 

bijzetten van asbussen geschieden uitsluitend door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van 

het bestuur, door derden. 

2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden/gebruiker 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 volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder. 

3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in 

naast het kerkhof staande kerk. Op zaterdagen mogen voor of namens rechthebbenden/gebruikers geen 

werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, maar is uitsluitend de grafverzorging door 

nabestaanden toegelaten. 

4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te 

worden geplaatst of gestort volgens aanwijzingen van de beheerder. 

 

 Artikel 20.   

Voor  werkzaamheden  op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend van maandag  tot en met 

vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Met uitzondering van zon- en feestdagen. Buiten deze uren is het ook voor 

uitvaartverzorgers en leveranciers van graftekens, zerken en gedenkplaten 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.  Voor bezoekers is het parochiekerkhof  dagelijks geopend op 

tijden zoals vermeld bij de ingang van de begraafplaats.  

 
Artikel 21.     

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. 

 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 22.      

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 afmetingen de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen. 

 

Artikel 23.     

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

 

Artikel 24.    

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, behoudens toestemming van de 

beheerder, verboden. 
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Artikel 25.     

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen 

geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door medewerkers van de begraafplaats of de overige medewerkers van 

de parochie van de H. Thomas . Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden 

gericht aan de beheerder. 

 
Artikel 26. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het R.-K. bestuur van de parochie H. Thomas te Alphen aan den Rijn van  

23 juni 2011 en van toepassing verklaard met ingang van 23 juni 2011. 


