REGLEMENT BEGRAAFPLAATS R.K. PAROCHIE ST. JOSEPH HEERLERBAAN

Reglement ten behoeve van het gebruik en het beheer van de bijzondere begraafplaats van de
R.K. Parochie St. Joseph Heerlerbaan.

ARTIKEL 1
De bijzondere begraafplaats is gelegen aan de Dr. Clemens Meulemanstraat in de Gemeente
Heerlen, hierna te noemen “het kerkhof”.
Het bestuur en beheer berust bij het Kerkbestuur R.K. Parochie St. Joseph te Heerlen. Hierna te
noemen “het bestuur”.
Het bestuur is gebonden aan het algemeen reglement voor het bestuur van een Parochie van de
Rooms Katholieke Kerk in Nederland en ter zake van het beheer van het kerkhof bovendien aan
de wet en de navolgende bepalingen van dit reglement.

ARTIKEL 2
Het bestuur wijst een beheerder aan.
De beheerder is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van het kerkhof.
De beheerder is bevoegd om namens het bestuur opdrachten te verlenen het beheer van het
kerkhof betreffende, en overeenkomsten tot ingebruikgeving van grafruimte of verlengingen
daaromtrent aan te gaan.
De beheerder kan geassisteerd worden door een, door het bestuur te benoemen, administrateur.

ARTIKEL 3
1.

2.

Voor het plaatsen, verbeteren en vernieuwen van een grafteken is voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van het bestuur vereist, welke uitsluitend aan de rechthebbende kan worden
verleend.
Aan het verlenen van een vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden.

ARTIKEL 4
1.
2.

2.

BESTEMMING KERKHOF

Het kerkhof is bestemd voor het begraven van overledenen, die behoorden tot de St. Josephof de St. Andreas-Parochie.
Het bestuur kan toestemming verlenen tot het begraven van anderen, dan de onder 1
genoemde overledenen, wanneer daartoe naar haar oordeel bijzondere omstandigheden
aanwezig zijn (bijv. oud-parochianen, overledenen die bijzondere contacten hadden met de
parochie).

ARTIKEL 5
1.

VERGUNNINGEN

MAATREGELEN VAN ORDE

Het kerkhof is dagelijks van ’s morgens 8.00 uur tot een half uur na zonsondergang kosteloos
opengesteld voor bezoekers en voor het verrichten van werkzaamheden.
Het verrichten van werkzaamheden door anderen dan het diensdoende personeel van het
kerkhof, is niet toegestaan op zaterdag na 13.00 uur, op zondag, en vanaf een half uur voor
een begrafenis.
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3.
4.

Het betreden van het kerkhof door personen beneden de 14 jaar, is alleen toegestaan onder
begeleiding van een volwassene.
Bezoekers van het kerkhof wordt verzocht om op het kerkhof niet:
a.
te fietsen of de fiets aan de hand mee te nemen.
b.
te rijden met rij- of motorvoertuigen.
c.
op de grasperken te gaan zitten, of te gaan liggen.
d.
op de grasperken te lopen anders dan om een bepaald graf te bezoeken.
e.
op de zitbanken te gaan staan, te liggen of deze op enigerlei wijze te beschadigen of te
verontreinigen.
f.
hun hond of ander huisdier mee te nemen.
g.
de verwelkte bloemen, onkruid en verpakkingsmiddelen ergens anders dan in de
daartoe bestemde container, die zich bij de ingang van het kerkhof bevindt, te
deponeren.

ARTIKEL 6

VERBODSBEPALINGEN

Het is verboden om op het kerkhof:
1.
2.
3.

Bloemen of andere waren te koop aan te bieden.
Aanbiedingen te doen met betrekking tot graftekens.
Op enigerlei wijze reclame te maken voor handel of bedrijf.

ARTIKEL 7

INDELING KERKHOF

Het bestuur stelt een plan op voor de indeling van het kerkhof.

ARTIKEL 8
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

VERLENEN VAN GRAFRECHTEN ALGEMEEN

De toewijzing van de grafruimten geschiedt aan de hand van het in artikel 7 genoemd plan.
De toewijzing vindt plaats door de beheerder.
Het verlenen van het grafrecht vindt, na het voldoen van de hiervoor geldende rechten,
plaats in de vorm van:
a.
een huurgrafakte conform de daarin aangegeven gebruiksonderscheiding.
b.
een reserveringsovereenkomst voor een toekomstige begrafenis.
De rechten worden verleend voor een periode van 20 jaren. Op verzoek kan deze termijn
worden verlengd, doch telkens voor niet langer dan 10 jaren.
Het bestuur is verplicht, uiterlijk één jaar voor de afloop van de termijn waarvoor het recht
geldend is, aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is of redelijkerwijs bekend kan
zijn, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de termijn te doen en daarbij te wijzen op
mogelijkheden van verlenging van het recht.
Indien in een op basis van lid 3 onder a uitgegeven en voor meerdere (urnen c.q.) lijken
bestemd (urnen-) graf na begraving van (de eerste urn dan wel) het eerste lijk een bijzetting
plaatsvindt, wordt het recht met een zodanige termijn verlengd dat dit wederom vanaf de
datum van bijzetting een termijn bestrijkt van 20 jaren. Ingeval gebruik wordt gemaakt van
het uitsluitend recht op een graf volgens gesloten reserveringsovereenkomst als genoemd in
lid 3 onder b zal de looptijd van het recht minimaal 20 jaren na datum van begraving van het
(eerste) lijk of urn moeten bedragen en derhalve zo nodig verlengd worden. Het vermelde in
de eerst zin vindt voor de in de vorige zin vermelde graven dienovereenkomstige toepassing.
Het grafrecht wordt geacht te zijn verleend onder de voorwaarden van het op dat moment
geldende door het bestuur opgestelde reglement.
Wanneer het grafrecht, door welke oorzaak ook, geëindigd is, kan het bestuur overgaan tot
het laten ruimen van het graf.
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ARTIKEL 9

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

VERLENEN VAN GRAFRECHTEN
BIJZONDERE BEPALINGEN

De persoon aan wie een recht, omschreven in artikel 8, wordt verleend, wordt in dit
reglement rechthebbende genoemd.
De grafruimte waarop een recht als in artikel 8 wordt verleend, wordt in dit reglement
aangeduid als eigen graf, met dien verstande dat daarbij volgens indelingsplan van het
kerkhof een onderscheid wordt gemaakt in:
enkel graf (twee diep)
enkel graf (drie diep)
dubbel breed graf (twee diep)
dubbel breed graf (drie diep)
kindergraf
urnengraf,
met aan het bestuur toekomende bevoegdheid bepaalde graven niet meer uit te geven, dan
wel anderszins van het aangegeven onderscheid af te wijken (bijv. grafkelders).
De rechten kunnen slechts worden verleend aan en ten name staan van een meerderjarig
natuurlijk persoon.
Adreswijzigingen van rechthebbenden dienen aan het bestuur te worden gemeld.
Een rechthebbende kan zijn rechten aan een ander persoon overdragen. De overdracht van
rechten en verplichtingen dient schriftelijk te worden vastgelegd. Door plaatsing van zijn
handtekening doet de oorspronkelijke rechthebbende afstand van zijn rechten. Door
plaatsing van zijn handtekening accepteert de rechtsopvolger alle rechten en verplichtingen
samenhangend met de grafrechten. Voor het bestuur is de overdracht eerst rechtsgeldig na
ontvangst van een afschrift van de overdracht met vermelding van het adres van de
rechtsopvolger door de rechthebbende.
Na overlijden van een rechthebbende moeten de rechtverkrijgenden een persoon aanwijzen
die als rechthebbende zal optreden. Deze persoon moet met vermelding van zijn adres aan
het bestuur schriftelijk worden bekendgemaakt, binnen een half jaar na bedoeld overlijden.
Wanneer na die termijn geen aanwijzing zoals bovenomschreven heeft plaatsgevonden en
aan het bestuur is gemeld, vervalt het verleende grafrecht. Een evenredige terugbetaling van
betaalde rechten kan niet worden verlangd.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om, ook nadat grafrechten zijn verleend, om hem
moverende redenen, begraving van een overledene en met name de bijzetting in een enkel
graf, of een dubbel breed graf te weigeren, eventueel onder teruggave van de reeds betaalde
rechten, of alleen de begraving op een andere plaats van het kerkhof toe te staan.
Het bestuur verleent grafrechten uitdrukkelijk voor de tijd, gedurende welke het
terreingedeelte, waarin zich de graven bevinden tot het kerkhof blijft behoren voor de tijd dat
het kerkhof in exploitatie blijft.
Aan toegekende grafrechten kan geen titel ontleend worden zich te verzetten tegen de
bestemmingsverandering van (een gedeelte van) het kerkhof of tegen de voorgenomen
sluiting of gesloten verklaring van het kerkhof.
Grafrechten in het verleden op het kerkhof verleend, waarvan de tijdsduur en omvang
onzeker zijn, worden door het bestuur bij het van kracht worden van dit reglement opnieuw
vastgesteld op 20 jaren, met dien verstande dat deze termijn geacht wordt te worden
geconformeerd aan een eventueel bij de Wet te bepalen termijn,

ARTIKEL 10 VERLENGING VAN GRAFRECHTEN
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Lijkbezorging kan het
uitsluitend recht op een graf worden verlengd waarvoor de navolgende procedure geldt:
1.

De termijn waarvoor de rechten worden verlengd wordt gesteld op een aansluitende periode
van 10 jaren.
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2.
3.

4.

In principe kan verlenging van grafrechten per termijnen van 10 jaren worden verleend, tenzij
de wet zich tegen beperking van die termijnen verzet.
De aanvragen tot verlenging worden ingewilligd in zoverre van het recht tot begraven gebruik
is gemaakt, dan wel het de afloop van een reserveringsovereenkomst als genoemd in artikel
8 lid 3 sub b van dit reglement betreft en nog geen gebruik is gemaakt van het recht tot
begraven, en voorts geen bijzondere redenen, zoals de voorgenomen ruiming van een
gravenveld, zich daartegen verzetten.
De verlenging van grafrechten wordt slechts verleend wanneer de voorwerpen, welke zich op
het graf bevinden, in overeenstemming met de geldende voorschriften zijn aangebracht en
naar het oordeel van het bestuur in goede staat van onderhoud zijn en op de voorwaarden
geldend op het tijdstip waarop de verlenging ingaat (en mede volgens de dan geldende
tarieven).

ARTIKEL 11 VERVALLEN VAN GRAFRECHTEN
De grafrechten vervallen:
1.
2.
3.

indien de overeengekomen termijn afgelopen is.
indien de rechthebbende afstand doet van zijn rechten, hetzij bij notariële akte hetzij bij
onderhandse verklaring.
indien de rechthebbende aan het bestuur te kennen geeft, dan wel bij uiterste wil bepaalt, dat
het graf na zijn overlijden, eventueel bijzetting, niet meer mag worden geopend, verliest de
rechthebbende, op wiens naam de rechten worden overgeschreven, het recht daarna nog
andere overledenen in deze grafruimte te doen bijzetten.

De grafrechten vervallen eveneens:
4.

5.
6.

7.

indien de betaling van een overeengekomen verlenging van het grafrecht niet binnen een
jaar na aanvang van de verlenging in overeenstemming met artikel 18 van dit reglement is
geschied.
indien een terreingedeelte, waarin zich (urnen-) graven bevinden, aan de bestemming van
kerkhof wordt onttrokken of wanneer het kerkhof niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd.
indien de aankondiging van het aflopen van de termijn van het grafrecht conform artikel 28 lid
2 en 3 van de Wet op de Lijkbezorging bij het graf en bij de ingang van het kerkhof
aangeplakt is geweest en de rechthebbende gedurende die periode niet heeft gereageerd.
indien de rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplanting verwaarloost en na
sommatie weigert te doen herstellen of de herstelkosten te voldoen.

ARTIKEL 12 BEGRAVEN IN HET ALGEMEEN
1.
2.
3.

Het voor een begraving noodzakelijke verlof tot begraving moet voor de begraving aan de
beheerder worden overlegd.
Een begraving geschiedt op dag en uur, met de beheerder tevoren overeen te komen en
volgens zijn aanwijzing.
Het kerkhof is niet toegankelijk voor de lijkwagen of de volgwagens. De beheerder kan,
uitsluitend voor invaliden, uitzondering toestaan.

ARTIKEL 13 VOORZIENINGEN OP GRAVEN
1.

Bij afzonderlijk uitvoeringsbesluit stelt het bestuur een reglement op, waarin aanwijzingen
worden gegeven omtrent:
a.
aanvragen voor vergunning tot het plaatsen van een grafteken
b.
maatvoering van graftekens
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2.

c.
materiaalkeuze voor graftekens
d.
plaatsing van graftekens
e.
funderingsvoorzieningen voor graftekens
f.
beplantingen
g.
voorwerpen op graven
h.
richtlijnen voor steenhouwerbedrijven
i.
aansprakelijkheid voor schade
De graftekens alsook overige voorzieningen aan en voorwerpen op de graven blijven binnen
de kaders van dit reglement volledig in beheer bij de rechthebbende. Het bestuur is niet
verantwoordelijk voor de graftekens en/of voorzieningen c.q. voorwerpen, die zich aan of op
de graven bevinden. Schade aan dan wel veroorzaakt door een grafteken en/of
voorzieningen aan c.q. voorwerpen op een graf door welke oorzaak dan ook, evenals
vermissingen komen geheel voor rekening van de rechthebbende.

ARTIKEL 14 WERKZAAMHEDEN OP DE GRAVEN
1.

2.

Het delven en dichten van graven, het openen van een graf en het opgraven van stoffelijke
resten mag uitsluitend geschieden door personeel van het kerkhof of, in opdracht van het
bestuur, door derden.
Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw of het
onderhoud van de graftekens en/of beplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te
verrichten, een en ander met inachtneming van de aanwijzingen volgens het
uitvoeringsbesluit als in het vorige artikel omschreven.

ARTIKEL 15 ALGEMEEN ONDERHOUD VAN HET KERKHOF
1.

2.

3.

Het algemeen onderhoud van het kerkhof, waaronder te verstaan:
a.
de terreinafrasteringen en/of ommuringen
b.
gebouwen en bouwkundige werken
c.
paden
d.
algemene groenvoorziening en beplanting
komt voor rekening en zorg van het bestuur.
Het bestuur verplicht zich voor het onderhoud volgens het vorige lid zodanige
maximumbedragen te besteden, welke in de omslag voor de tariefstelling voor grafrechten
begrepen zijn voor algemeen onderhoud, daarbij rekening houdend met subsidies van
overheidswege welke daarvoor verkregen worden.
De bepaling als in het vorige lid omschreven geldt in het bijzonder na sluiting of gesloten
verklaring van het kerkhof.

ARTIKEL 16 VERZORGING VAN GRAVEN
1.
2.
3.

4.

Het onderhoud van de graven, waaronder mede begrepen het onderhoud en beheer van
graftekens, voorwerpen en/of beplanting, behoort aan de rechthebbenden.
Bij gebleken nalatigheid in het onderhoud, zal het bestuur de rechthebbende schriftelijk
aanschrijven dat onderhoud te verzorgen, binnen de in die aanschrijving aangegeven termijn.
Wordt na een dergelijke aanschrijving het onderhoud niet verzorgd en blijft de rechthebbende
nalatig, ondanks het volgen van de procedure zoals aangegeven in artikel 28 lid 4 en 5 van
de Wet op de Lijkbezorging, dan heeft dit een jaar nadien het vervallen van grafrechten tot
gevolg.
Losse bloemen, kransen en andere voorwerpen, worden indien zij verwelkt zijn en storend
zijn voor het aanzicht van het kerkhof, dit uitsluitend en alleen ter beoordeling van de
beheerder, zonder voorafgaande waarschuwing van het graf verwijderd.
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ARTIKEL 17 RUIMEN VAN GRAVEN
1.

2.

Het ruimen van graven, waarvan de rechten meer dan drie maanden vervallen zijn en geen
gebruik is gemaakt van de verlengingsmogelijkheden als omschreven in artikel 10, geschiedt
op last van het bestuur van het kerkhof, met inachtneming van de wettelijke termijn.
Van het voornemen om graven te ruimen geeft de houder van het kerkhof tenminste twee
maanden van tevoren kennis aan de betrokken inspecteur van de volksgezondheid.

ARTIKEL 18 TARIEVEN
1.

2.

In een afzonderlijk uitvoeringsbesluit wordt een reglement vastgesteld waarin tarieven voor
heffing en invordering van rechten, omslag voor algemene onderhoudskosten, rechten voor
delven en sluiten van het graf worden vastgelegd.
Deze tarieven worden, naar het oordeel van het bestuur, periodiek aangepast.

ARTIKEL 19 ADMINISTRATIE
1.

2.

Het bestuur houdt een register bij van alle op het kerkhof begraven lijken, bijzetting van
asbussen (urnen) daaronder begrepen, met nauwkeurige aanduiding van de plaats, waar zij
begraven dan wel bijgezet zijn.
Daarbij is het bestuur gehouden de aanwijzingen te volgen welke bij eventuele maatregelen
van bestuur ter uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging worden gegeven.

ARTIKEL 20 SLUITING KERKHOF
1.

2.
3.

Het bestuur behoudt zich het recht voor het kerkhof voor begravingen te sluiten of gesloten te
doen verklaren, zulks met inachtneming van de bepalingen uitgewerkt in paragraaf 4 van
hoofdstuk III van de Wet op de Lijkbezorging.
Uitsluitend de betalingen voor rechten, waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden door
het bestuur in een nader vast te stellen afkoopsom gerestitueerd.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgravings- en overplaatsingskosten van stoffelijke
resten en/of graftekens naar een andere begraafplaats/kerkhof, overigens met inachtneming
van de wettelijke bepalingen welke voor zo’n opgraving of overbrenging (plaatsing) gelden.

ARTIKEL 21 KLACHTEN
Belanghebbenden kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende het kerkhof bij het bestuur
een schriftelijke klacht indienen. Het bestuur zal binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht
beslissen en de klager schriftelijk van zijn beslissing in kennis stellen.

ARTIKEL 22 ONVOORZIEN
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

ARTIKEL 23 RECHTSONGELDIGHEID EERDERE REGLEMENTEN
Het bestuur herroept de bepalingen en voorschriften van eerdere reglementen, het kerkhof
betreffende.
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ARTIKEL 24 WIJZIGING REGLEMENT
1.
2.

Dit reglement behoeft de goedkeuring van de Bisschop van Roermond.
Het bestuur is gerechtigd dit reglement te wijzigen, met name in samenhang tot wijzigingen
welke op de Wet op de Lijkbezorging worden aangebracht.
Wijzigingen in dit reglement behoeven eveneens de goedkeuring van de Bisschop van Roermond.

ARTIKEL 25
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UITVOERINGSBSLUIT
Ingevolge het bepaalde in artikel 13 van het beheersreglement op het gebruik van de bijzondere
begraafplaats van de R.K. Parochie St. Joseph te Heerlen, Heerlerbaan.

VOORZIENINGEN OP GRAVEN

ARTIKEL 1

AANVRAGEN VERGUNNING

Bij de plaatsing, verbetering en vernieuwing daaronder begrepen, van een gedenkteken, dient de
grafrechthebbende contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats.

ARTIKEL 2

MAATVOERING

1.

ENKEL GRAF (twee of drie diep)
staand gedenkteken:
hoogte opstand 100 à 120 cm
breedte opstand maximaal 90 cm
dikte opstand maximaal 25 cm
liggend gedenkteken:
a.
graflijsten:
de graflijsten, inclusief eventueel te plaatsen opstand, dienen te voldoen aan een
maat van 90 x 180 x 12 à 15 cm
b.
zerkvorm of liggend gedenkteken:
een grafteken in zerkvorm, al of niet met zogenaamd bloemvak, dient te voldoen
aan een maat van 90 x 180 x 12 à 15 cm, waarbij de hoogte van de zerk op het
hoogste punt maximaal 30 cm mag bedragen
c.
platliggend gedenkteken:
een platliggend gedenkteken in de vorm van grafplaat, al of niet met open ruimte
voor bloemvak, dient te voldoen aan een maat van 90 x 180 x 12 à 15 cm,
inclusief eventueel in zo’n teken te begrijpen grafopstand (staand grafteken)
d.
gedenkplaat:
voor de graven waar naast een zogenaamde graflijst op het graf een
gedenkpla(a)t(en) wordt geplaatst, gelden als afmetingen voor deze gedenkplaat
40 x 40 x 6 à 8 cm, met dien verstande dat deze gedenkplaat op het hoogste
punt niet hoger mag liggen dan 20 à 25 cm boven het peil van de graflijst

2.

DUBBEL BREED GRAF (twee of drie diep)
staand gedenkteken:
hoogte opstand 100 à 120 cm
breedte opstand maximaal 150 cm
dikte opstand maximaal 25 cm
liggend gedenkteken:
a.
graflijsten:
de graflijsten, inclusief eventueel te plaatsen opstand, dienen te voldoen aan een
maat van 180 x 180 x 12 à 15 cm
b.
zerkvorm of liggend gedenkteken:
de zerkvorm voor een zogenaamd dubbel breed graf is slechts toegestaan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Het bestuur beslist niet
eerder dan na ontvangst van een schetsplan.
c.
platliggend gedenkteken:
een platliggend gedenkteken in de vorm van grafplaat, al of niet met open ruimte
8 (14)

d.

voor bloemvak, dient te voldoen aan de maat van 180 x 180 x 12 à 15 cm,
inclusief eventueel in zo’n teken te begrijpen grafopstand (staand grafteken)
gedenkplaat:
voor de graven waar naast een zogenaamde graflijst op het graf een
zogenaamde gedenkplaat wordt geplaatst bestaat de mogelijkheid een
gedenkplaat (in 2 delen) of twee afzonderlijke gedenkplaten aan te brengen,
waarbij als maat voor een dubbele gedenkplaat geldt 75 x 40 x 6 à 8 cm of voor
twee afzonderlijke gedenkplaten per plaat 40 x 40 x 6 à 8 cm, met dien verstande
dat de pla(a)t(en) op het hoogste punt niet hoger mag (mogen) liggen dan 20 à
25 cm boven het peil van de graflijst

3.

URNENGRAF
Een urnengraf kan uitsluitend als zogenaamd enkel of dubbel diep graf worden voorzien. Met
betrekking tot het plaatsen van een gedenkteken, vernieuwing of verbetering daaronder
begrepen, geldt de navolgende maatvoering:
liggend gedenkteken;
de gedenkplaat, welke eventueel op een urnengraf kan worden aangebracht,
dient te voldoen aan een maatvoering van 60 x 60 cm, en maximaal 6 cm dik,
met dien verstande dat de plaat gelijk met het maaiveld dient te liggen. Te
plaatsen bloemen en dergelijke dienen in wegneembare uitvoering aangebracht
c.q. geplaatst te worden.
Geheel in overleg met de beheerder.

4.

KINDERGRAF
staand gedenkteken:
hoogte opstand 50 à 60 cm
breedte opstand 60 cm
dikte opstand maximaal 25 cm
liggend gedenkteken
a.
graflijsten:
de graflijsten, inclusief eventueel te plaatsen opstand, dienen te voldoen aan de
maat van 60 x 100 x 12 à 15 cm
b.
zerkvorm of liggend gedenkteken:
een grafteken in zerkvorm, al of niet met zogenaamd bloemvak, dient te voldoen
aan een maat van 60 x 100 x 12 à 15 cm, waarbij de hoogte van de zerk op het
hoogste punt maximaal 30 cm mag bedragen
c.
platliggend gedenkteken:
een platliggend gedenkteken in de vorm van grafplaat, al of niet met open ruimte
voor bloemvak, dient te voldoen aan een maat van 60 x 100 x 12 à 15 cm,
inclusief eventueel in zo’n teken te begrijpen grafopstand (staand grafteken)
d.
gedenkplaat:
voor de graven waar naast een zogenaamde graflijst op het graf een gedenkplaat
wordt geplaatst, gelden als afmetingen voor deze gedenkplaat 40 x 40 x 6 à 8
cm, met dien verstande dat deze gedenkplaat op het hoogste punt niet hoger
mag liggen dan 20 à 25 cm boven het peil van de graflijst

ARTIKEL 3
1.
2.
3.

MATERIAALKEUZE

Voor materiaalkeuze van gedenktekens wordt in principe uitgegaan van natuursteen of
marmer.
Gietijzeren of geëmailleerde graftekens kunnen niet worden geplaatst.
In bijzondere gevallen kan van de aangegeven materiaalkeuze worden afgeweken, dit
uitsluitend ter beoordeling van het bestuur.
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ARTIKEL 4

FUNDERINGSVOORZIENINGEN

Bij het plaatsen van graftekens, vernieuwing of verbetering daaronder begrepen, gelden met
betrekking tot het treffen van funderingsvoorzieningen de volgende voorwaarden:
1. staand gedenkteken:
de staande gedenktekens dienen te worden geplaatst op een vooraf aangebrachte
gewapende betonstrook.
Wanneer een dergelijke voorziening niet op de begraafplaats is getroffen, dient op de 4
hoeken van het graf een betonpoer te worden aangebracht minstens diep 120 cm, breed 25
cm, van beneden schuin oplopend. Ingeval ook graflijsten worden aangebracht dient
daarover heen een zogenaamd betonelement te worden geplaatst in de breedte en lengte
van de maatvoering van het graf, breed 25 x 8 cm dik, zodanig geplaatst dat dit element 5
cm uitsteekt voor opvang van aan te brengen graflijsten en/of liggend gedenkteken, al dan
niet in zerkvorm uitgevoerd.
Voor het peil van dit te plaatsen element dient uitdrukkelijk ervan te worden uitgegaan dat de
voorziening niet boven het maaiveld komt te liggen.
2. liggend gedenkteken
Voor een liggend gedenkteken, het plaatsen van graflijsten daaronder begrepen, geldt gelijke
voorziening als onder lid 1 aangegeven.

ARTIKEL 5

BIJZONDERE VOORZIENINGEN
Zoals beplantingen en voorwerpen op graven

Met het oog op het bevorderen van behoorlijk onderhoud, als ook in het belang van esthetisch
aanzicht van de begraafplaats gelden beperkingen met betrekking tot het aanbrengen van
beplantingen en bijzondere voorzieningen op of rond het gedenkteken.
Zo is verboden:
a. omrandingen van hekken, stangen of kettingen rond de graven aan te brengen
b. beplantingen op een graf aan te brengen anders dan bijv. in de in het gedenkteken vrij te
laten strook aan het voeteinde met dien verstande dat die beplanting uitsluitend mag bestaan
uit zogenaamde eenjarige beplanting of kleine niet doorgroeiende beplanting
c. voorwerpen, die op zichzelf, of in verband met de omgeving, uit oogpunt van welstand
aanstoot kunnen geven, dit uitsluitend ter beoordeling van het bestuur.

ARTIKEL 6 PLAATSING GEDENKTEKENS
Voor het plaatsen van een gedenkteken geldt als procedure:
1. plaatsing eerst dan kan geschieden nadat door de beheerder aan de rechthebbende of de
voor deze optredende steenhouweronderneming, uitvoeringsaanwijzingen ter plaatse zijn
gegeven over:
a.
peil, rooilijn en maatvoering
b.
aan en afvoer van bouwstoffen, vrijkomende grond
c.
schoonmaken van het graf en de omgeving, nadat het grafteken is geplaatst.
2. ten einde een goed verloop van het overleg als in het 1e lid bedoeld is te bevorderen is het
noodzakelijk minstens 3 werkdagen van tevoren kennis wordt gegeven van de voorgenomen
plaatsing aan de beheerder van het kerkhof.

ARTIKEL 7
1.

AANWIJZING VOOR STEENHOUWERBEDRIJVEN

Er wordt de uitvoerende steenhouwerbedrijven uitdrukkelijk gewezen op het feit, dat wanneer
de plaatsing van het gedenkteken niet plaatsvindt met inachtneming van deze voorwaarden
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2.

3.

of als uitvoeringsaanwijzingen als onder artikel 6 lid 1 niet worden nagekomen, het bestuur
de werkzaamheden tot plaatsing van het gedenkteken tijdelijk zal stopzetten.
Wanneer na waarschuwing of stopzetting als in het 1e lid bedoeld de voorwaarden nog niet
worden nagekomen of de uitvoeringsaanwijzingen nog niet worden opgevolgd dan wel in de
gevallen met het betreffende steenhouwerbedrijf reeds herhaaldelijk problemen zijn ontstaan
over de plaatsing van gedenktekens, kan het bestuur die onderneming de verdere toegang
tot de begraafplaats voor het treffen van voorzieningen aan graven ontzeggen.
In de gevallen als in het 1e en 2e lid van dit artikel bedoeld, zal het bestuur de
rechthebbende van zo’n beslissing in kennis stellen.

ARTIKEL 8
1.

2.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADECLAIMS

Het kerkbestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm of aard ook,
wanneer door het plaatsen van een gedenkteken, voorzieningen wegens herstel of renovatie
daaronder begrepen, schade wordt toegebracht aan derden of door derden in beheer
gehouden graven, graftekens en de zich op de graven bevindende voorwerpen en
beplantingen.
Schade welke ontstaat als gevolg van nalatigheid van het uitvoerend steenhouwerbedrijf met
name in de gevallen als in artikel 7 omschreven dient op dat bedrijf worden verhaald en
ingeval verhaal niet mogelijk blijkt, op de aansprakelijke rechthebbende.

ARTIKEL 9

VERWIJDEREN VAN GRAFTEKENS NA HET EINDIGEN VAN HET GRAFRECHT

Binnen drie maanden na het eindigen van het grafrecht moeten grafteken, beplanting en/of andere
voorwerpen door de rechthebbende van het graf verwijderd zijn.
Na verloop van drie maanden wordt de rechthebbende geacht afstand te doen van zijn rechten op
het grafteken, beplanting en/of voorwerpen en is het bestuur gerechtigd op kosten van
rechthebbende tot verwijdering en vernietiging over te gaan.

ARTIKEL 10 GRAFKELDERS EN FAMILIEGRAVEN
Ingeval op het kerkhof grafkelders respectievelijk familiegraven zijn en/of worden toegelaten zal
het bestuur van geval tot geval aanwijzingen geven omtrent de bouw (wijziging daaronder
begrepen), maatvoering en inrichting van een dergelijke grafkelder of familiegraf, met aan het
bestuur toekomende bevoegdheid ter verkrijging van voldoende waarborgen voor nakoming van
de vergunningsvoorwaarden om een waarborgsom te doen storten door de rechthebbende.

ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN
1.
2.
3.

In de gevallen waarin dit uitvoeringsbesluit niet voorziet beslist het bestuur.
Dit reglement wordt op voldoende wijze ter kennis gebracht en treedt in werking op 1 januari
2004.
Dit reglement vormt een geheel met de beheersverordening op het gebruik van de bijzondere
begraafplaats, ter uitvoering waarvan dit uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld.
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Aldus vastgesteld door het Kerkbestuur van de R.K. Parochie St. Joseph te Heerlerbaan
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ERRATUM D.D. 01-01-2021
UITVOERINGSBESLUIT
Ingevolge het bepaalde in artikel 18 van het beheersreglement op het gebruik van de bijzondere
begraafplaats van de R.K. Parochie van St. Joseph te Heerlen Heerlerbaan.

ARTIKEL 1

TARIEVEN

Per invoeringsdatum van het beheersreglement op het gebruik van de bijzondere begraafplaats
gelegen aan de Dr. Clemens Meulemanstraat te Heerlerbaan in de Gemeente Heerlen gelden de
navolgende tarieven:

Graftype

Eerste
grafrecht
voor 20 jaar

Verlenging
met
10 jaar

Verlenging
met
20 jaar

Enkel breed graf (2)

€ 1.900,00

€ 450,00

€ 900,00

Dubbel breed graf (4)

€ 3.800,00

€ 900,00

€ 1.800,00

Kindergraf
(tot 12 jaar)

€ 1.150,00

€ 325,00

€ 650,00

Urnengraf (gras/grond)

€ 1.150,00

€ 325,00

€ 650,00

Urnengraf (keldertje)

€ 1.400,00

€ 450,00

€ 900,00

De grafrechten worden bij de eerste uitgifte mede in rekening gebracht voor de later plaats te
vinden bijzetting, en zijn in de tariefstelling bij de eerste begraving begrepen.
Bij een bijzetting dient in voorkomende gevallen een aanvulling plaats te vinden op de reeds
betaalde grafrechten tot een termijn van minimaal 20 jaren na de laatste bijzetting, volgens het
tarief dat geldt op het moment van bijzetting. Ingeval van een reserveringsovereenkomst wordt
hieraan in de situaties als bedoeld in artikel 8 lid 5 van het reglement dienovereenkomstig
toepassing gegeven.
Voor verlenging van de grafrechten voor een termijn van vijf of tien jaren zijn naar evenredigheid
verschuldigd de tarieven voor grafhuur voor de eerste begraving en de bijzettingen, geldend op het
tijdstip waarop de verlenging ingaat.

ARTIKEL 2
1.

2.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Werkzaamheden aan grafteken en/of grafbeplanting, waarbij in het bijzonder te denken aan
verwijdering van graftekens en/of beplanting bij bijzetting, zijn niet in de tarieven van artikel 1
begrepen. Opdrachten daartoe dienen door de rechthebbende rechtstreeks aan derden te
worden verstrekt.
De bijzondere diensten op de begraafplaats worden op basis van uurloon in rekening gebracht.
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3.

Voor het toelaten van graftekens en/of grafbeplantingen worden geen tarieven geheven.
Voor het voorzien van een eventuele grafkelder op de begraafplaats worden bij incidenteel
besluit van het bestuur de rechten en waarborgsom vastgesteld.

ARTIKEL 3
1.
2.
3.

In de gevallen waarin dit uitvoeringsbesluit niet voorziet beslist het bestuur.
Dit uitvoeringsbesluit wordt op voldoende wijze ter kennis gebracht en treedt in werking op 1
januari 2013.
Dit reglement vormt een geheel met het beheersreglement op het gebruik van de bijzondere
begraafplaats, ter uitvoering waarvan dit uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de R.K. Parochie St. Joseph Heerlerbaan
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