
o ~ Parochie H. Franciscus en H. Clara 

'VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN' 
op de begraafplaats: 

• Parochiekerkhof Afferden, gelegen aan 't Hoog te Afterden; 
• Parochiekerkhof Deest, gelegen aan de Grotestraat te Deest 
• Parochiekerkhof Druten, gelegen aan de Molenstraat te Druten; 
• Parochiekerkhof Horssen, gelegen aan het Kerkpad te Horssen; 
• Parochiekerkhof Puiflijk, gelegen aan de Kerkstraat te Puiflijk. 

Deze voorschriften behoren tot artikel 33 van het reglement van de begraafplaats voornoemd, 
vastgesteld d.d. 28 oktober 2013. 

Artikel 1 Definities 
In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

a. Grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting; 
b. Gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, 

daaronder begrepen kettingen en hekwerken; 
c. Grafbeplanting: beplanting welke door de rechthebbende op een graf wordt aangebracht; 
d. Beheerder: degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van 

de begraafplaats; 
e. Begraafplaats: het terrein bestemd voor het begraven van overledenen en voor het begraven 

en of bijzetten van asbussen van overledenen, geheten Parochiekerkhof Druten en 
Parochiekerkhof Puifiijk; 

f. Bestuur: het parochiebestuur als vertegenwoordiger van de rechtspersoon R.K. parochie 
Heilige Franciscus en Heilige Clara te Druten, eigenaresse van de begraafplaatsen. 

Artikel 2 Indelingsplan 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. 

Artikel 3 Melding grafbedekking 
1. Bij de schriftelijke melding tot het hebben of vernieuwen van een gedenkteken behoort een 

werktekening te worden ingediend. 

2. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen: 
a. een boven-, voor en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en 

lengtematen; 
b. de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal ; 
c. de vermelding of de letters e.d. zijn ingehakt, opgehakt of van materiaal zijn; 
d. de woord indeling van het opschrijft en de plaats van figuratie(s); 
e. het soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het 

gedenkteken daarop. 

Artikel 4 Beslissing 
De beslissing op de melding tot het aanbrengen van een grafbedekking wordt door de beheerder 
mondeling medegedeeld indien het ontwerp geen aanleiding geeft tot opmerkingen. Wanneer het 
ontwerp wel aanleiding geeft tot opmerkingen bespreekt de beheerder dit eerst mondeling met de 
aanvrager. Indien dit niet leidt tot overeenstemming beslist het bestuur. 
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Artikel 5 Algemene voorschriften gedenktekens 
1. Voor een gedenkteken mogen alleen duurzame materialen gebruikt worden zoals 

natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen , glas of hardhout met een levensduur 
> 30 jaar; 

2. De lengte en breedte van het gedenkteken mogen die van het graf (maximaal 2,00 x 1,00 m) 
niet overschrijden; 

3. Het gedenkteken op begraafplaatsen mag niet hoger zijn dan 1,20 m en heeft een maximale 
dikte van 0,20 m; 

4. Voor een particulier kindergraf of een particulier graf voor een doodgeborene of een 
onvoldragen vrucht gelden de volgende afmetingen. Lengte maximaal 1,50 m breedte 
maximaal 0,85 m en hoogte maximaal 0,85 m; 

5. Urnen die op een graf worden bijgezet, dienen hecht aan de ondergrond te worden 
verbonden ten genoege van het bestuur; 

6. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden; 

7. Onder alle gedenktekens dient een fundering te worden aangebracht in de vorm van een 
betonraam of betonplaat ten genoege van het bestuur. Wanneer in een vak door het bestuur 
doorgaande funderingstroken zijn aangebracht dient hiervan gebruik te worden gemaakt; 

8. Indien het uitgevoerde of in uitvoering zijnde ontwerp van het gedenkteken niet overeenkomt 
met de oorspronkelijke goedgekeurde tekening wordt het gedenkteken op kosten van de 
rechthebbende en zonder recht op vergoeding van eventuele schade verwijderd . 

Artikel 6 Bijzondere voorschriften gedenktekens 
Losse gedenktekens zoals natuursteen of zwerfkeien, alsmede losse onderdelen die deel uitmaken 
van een gedenkteken, bijvoorbeeld een keienrand, dienen te worden geplaatst op een massief 
betonraam of beton plaat, om beschadiging bij verzakking van het graf te voorkomen. 

Artikel 7 
1. De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde 

grafstrook, met een maximale hoogte van 1,20 m; 

2. Het aanbrengen van marmerslag en! of grind rondom het gedenkteken of in de plaats van het 
gedenkteken is toegestaan, mits deze is omsloten door een duurzame rand van 0,05 m, op 
een geschikte gesloten fundering binnen de toegestane afmetingen. 

Artikel 8 
De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of 
bezoekers, ter beoordeling van de beheerder. 

Artikel 9 
Op de begraafplaats wordt geen toestemming gegeven voor: 

a. ijzeren hekken,palen met buizen of kettingen ter aanduid ing van de grootte van het graf; 
b. steenhouwwerk met opschrijft van verheven letters of onderdelen daarvan, die elk minder dan 

3 mm boven de ondergrond uitsteken; 
c. steenhouwwerk met een inscriptie van ingebeitelde letters of onderdelen daarvan die minder 

dan 3 mm zijn ingehakt. 

Artikel 10 
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 daarnaar te handelen. 
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Artikel 12 
Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 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 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 

1. Voor het plaatsen van zerken en graftekens wordt een waarborgsom in rekening gebracht. Na 
het einde van het grafrecht worden de zerken en graftekens verwijderd met aanwending van de 
waarborgsom; 

2. Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient de 
rechthebbende - of de leverancier namens 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 14 
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. 

Artikel 36 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 moel worden gegeven door de rechthebbende. 
Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na 
de bijzetting wordl herplaalsl, is hel besluur gerechligd de delen daarvan van de begraafplaals te 
doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende. 

Artikel 15 
Grafkelders worden toegelaten , die geen grotere oppervlakte mogen innemen dan de oppervlakte van 
het graf. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Gemetselde graven worden 
opgetrokken in wanden van metselsteen tot 10 cm onder het maaiveld op een vloerplaat van 
gewapend beton. Alle grafkelders dienen te worden afgesloten met een afdekplaat van gewapend 
beton voordat het grafteken geplaatst wordt. 
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Artikel 16 
Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf 
werkdagen van 9 uur tot 17 uur, voor bezoekers van 9 uur tot een half uur voor zonsondergang. Voor 
bezoekers is de begraafplaats bovendien toegankelijk op de zaterdagen van 9 uur tot een half uur 
voor zonsondergang en op zon- en feestdagen van 12 tot half uur voor zonsondergang. 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 17 
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 18 
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 19 
De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de 
begraafplaats. 

Artikel 20 
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 radioapparatuur is 
verboden. 

Artikel 21 
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. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur d.d. 28 oktober 2013 

De voorzitter, 
D/1:ns, 

:fU W.R. Dekkers (Vicaris- Generaaj}dr. C.F.M. van den Hout, pastoor 
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