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VOORSCHRIFTEN OP DE BEGRAAFPLAATSEN/COLUMBARIUM 

VAN DE R.K. PAROCHIE H. WILLIBRORD 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Op de begraafplaatsen/columbarium 

gelegen aan de Kloosterstraat en Kerkstraat, Loon op Zand 

gelegen aan de Middelstraat, De Moer 

gelegen aan de Hoofdstraat, aan de Erasstraat en aan het Wilhelminaplein, Kaatsheuvel 

 

 

Deze voorschriften behoren tot artikel 29 van het reglement van de begraafplaatsen voornoemd, 

vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 02-10-2019 en goedgekeurd door de bisschop 

van ’s-Hertogenbosch en van toepassing verklaard met ingang van 10-09-2019. 

                                 

Artikel 1 

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

grafakte worden getoond. 

 

Artikel 2 

1. Op graven worden toegelaten liggende zerken, in de maximale afmetingen van 220 x 100 cm. 

2. Op graven worden toegelaten staande graftekens, met een maximale hoogte van 120 cm. Het 

grafteken moet passen binnen het katholieke karakter en de sfeer van de begraafplaats. 

3. Toegestaan is het op een graf aanbrengen van een sierrand van kunststeen, met de maximale 

afmetingen 220 x 100 cm, inclusief de achterzijde van het opstaande gedeelte van het grafteken. 

De ruimte binnen de sierrand mag worden opgevuld met een natuurstenen tegelvloer, marmerslag 

of een afdekplaat. Het geheel mag niet hoger zijn dan 30 centimeter boven het maaiveld. 

4. Indien gekozen wordt voor een grafteken in de vorm van een kruis, dan dient dat kruis 

overeenkomstig het type kruis te zijn, dat op de begraafplaats algemeen gangbaar is. 

5. Op eigen urnengraven worden op de graven toegelaten liggende zerken, waarvan het ontwerp 

tevoren door het bestuur is goedgekeurd. 

6. Op kindergraven worden toegelaten liggende zerken en staande graftekens, waarvan het ontwerp 

tevoren afzonderlijk door het bestuur is goedgekeurd. Voor liggende zerken bedragen de 

afmetingen ten hoogste 140 x 50 cm, met een minimale dikte van 5 cm. Staande graftekens mogen 

niet breder zijn dan 50 cm en niet hoger dan 85 cm. Het grafteken moet passen binnen het 

katholieke karakter en de sfeer van de begraafplaats. Indien gekozen wordt voor een grafteken in 

de vorm van een kruis, dan dient dat kruis overeenkomstig het type kruis te zijn, dat op de 

aanwezige kindergraven algemeen gangbaar is. 

7. De urnenplaatsen van het columbarium (begraafplaats Loon op Zand) worden afgedekt met de 

aanwezige enkelvoudige standaardplaat of een glanzende (gepolijste) enkele of dubbele steen en 

de beschikbare urnenplaatsen in de urnenmuren en het urnenveld worden afgedekt met de  

      aanwezige enkelvoudige granieten standaardplaat, overeenkomstig het reeds toegepaste model.  

 

Artikel 3 

1. Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering. 

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

 

Artikel 4 

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, 

conform artikel 2 lid 1 met een maximale hoogte van 50 cm, e.e.a. ter goedkeuring door de beheerder. 

Indien deze goedkeuring niet is verleend, dan is de beheerder gerechtigd deze beplanting direct en 

zonder overleg met de nabestaanden van de begraafplaats te verwijderen. 

Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen door de beheerder van de begraafplaats 

worden verwijderd. 
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Artikel 5 

De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn. 

Reclame op zerken en graftekens is niet toegestaan. 

 

Artikel 6 

Op de begraafplaats worden niet toegelaten: 

a. ijzeren hekken; 

b. palen met buizen of kettingen. 

c. auto’s , fietsers en loslopende honden 

d. semi-/ verhardingen en beplantingen op paden en tussen de grafzerken 

 

Artikel 7 

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te nemen van het 

reglement en de voorschriften op de aanplakborden van de begraafplaats en daarnaar te handelen. 

 

Artikel 8 

Betreffende de werkzaamheden op de graven geldt het volgende: 

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 kerk 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. 

5. De leverancier neemt vooraf contact op met de beheerder voor het plaatsen van een grafzerk, 

graftekens of een urn. 

 

Artikel 9 

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. 

Het grafrecht incl. onderhoudskosten worden m.b.t. bijzettingen volgens de gebruikelijke tarieven in 

rekening gebracht.  

 

Artikel 10 

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. 

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. 
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Artikel 11 

Grafkelders worden na dit besluit niet meer toegestaan. 

 

Artikel 12 

De graven van een gravenveld worden in volgorde, door de beheerder bepaald en uitgegeven. 

Het is mogelijk een bepaalde grafruimte te reserveren, mits het grafrecht incl. grafonderhoud jaarlijks 

minimaal vooraf wordt voldaan, conform het tarief zoals deze per jaar wordt vastgesteld door de 

parochie. 

 

Artikel 13 

Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf 

werkdagen van 9 uur tot 17 uur. Voor bezoekers is de begraafplaats bovendien toegankelijk op de 

zaterdagen en op zon- en feestdagen van 9 tot 17 uur (van 1 april tot 1 november tot 19.00 uur). 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. Deze bepaling is 

van overeenkomstige toepassing op het columbarium aan de Kerkstraat te Loon op Zand. 

 

Artikel 14 

Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden 

door vervoersmiddelen van de ondernemers. De ondernemers hebben vooraf overleg met de beheerder 

over de te gebruiken vervoersmiddelen op de begraafplaats. 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 15 

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het 

oordeel van de beheerder correct te zijn gekleed. Gebruik van geluidsapparatuur is verboden. 

 

Artikel 16 

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

begraafplaats. 

Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie van de medewerkers van de begraafplaatsen. 

 

Artikel 17 

Het Bestuur herroept de bepalingen en voorschriften van de begraafplaatsen en het columbarium, zoals 

die voorheen onder verantwoordelijkheid van de Parochie H. Willibrord zijn genomen en besloten. 

 
 


