R.K. Begraafplaats
Sint Jozefparochie Bennebroek

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN
GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN
op de R.K. begraafplaats gelegen aan de Kerklaan te Bennebroek in de gemeente Bloemendaal.
Deze voorschriften behoren tot artikel 35 van het Reglement van genoemde begraafplaats,
vastgesteld d.d. 2 maart 2010.
Artikel 1
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 2
Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de
getekende grafakte worden getoond.
Artikel 3
Op de graven mogen de volgende graftekens en/of beplantingen worden aangebracht:
1. Particuliere graven
A. 1 staande gedenktekens:
hoog maximaal 95 cm en minimaal 40 cm;
additionele hoogte van 50 cm voor kruis of ander ornament, waarbij een
maximale breedte van 15 cm van het kruis of ornament is toegestaan.
breed maximaal 90 cm en minimaal 15 cm;
dik maximaal 20 cm en minimaal 6 cm.
A. 2 Liggende gedenktekens:
lang maximaal 190 cm;
breed maximaal 90 cm;
hoog maximaal 40 cm en minimaal 6 cm.
A. 3 beplanting:
lang maximaal 190 cm;
breed maximaal 90 cm;
hoog maximaal 120 cm;
Van de onder A. 1, A. 2 en A. 3 genoemde mogelijkheden zijn ook combinaties toegestaan.
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2. Algemene graven
B. 1 staande gedenktekens:
hoog 60 cm en minimaal 30 cm;
breed 60 cm en minimaal 15 cm;
dik maximaal 12 cm minimaal 5 cm.
Op deze graven is lage grafbeplanting tot een hoogte van 30 cm toegestaan. Eveneens
toegestaan zijn snijbloemen geplaatst in steekvazen, bloemstukken of boeketten.
B. 2

liggende gedenktekens:
liggende graftekens met afmetingen van 60 cm hoog en 60 cm breed zijn
toegestaan.

Artikel 4
Wanneer in een vak goedgekeurde modellen van zerken en graftekens zijn voorgeschreven kan
het bestuur een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk is
goedgekeurd.
Artikel 5
Alle andere dan stenen toe te passen materialen behoeven de goedkeuring van het bestuur.
Artikel 6
Het aanbrengen van teksten van ingegraveerde of verheven letters e.d. zijn toegestaan.
De aangebrachte teksten mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers.
Artikel 7
Een staand gedenkteken mag slechts 30 cm uit de achterzijde van een graf worden opgericht,
loodrecht staande, met de achterzijde op één lijn met de voorgaande stenen en geplaatst op een
betonfundering uit één stuk, geconstrueerd in overeenstemming met haar dragende functie met
een minimale dikte van 4 cm of tenminste voor 1/3 van de lengte in de grond staan.
Artikel 8
Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op de gedenktekens is niet toegestaan.
Artikel 9
Losse bloemen, kransen, éénjarige beplanting e.d. worden, wanneer zij verdord of verwelkt zijn
zonder voorafgaande waarschuwing verwijderd.
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Artikel 10
Het bestuur is niet aansprakelijk voor de zich op de graven bevindende gedenktekens of voor
schade daaraan.
1. De graftekens worden door natrekking formeel eigendom van de eigenaar van de grond. Het
bestuur aanvaardt deze graftekens evenwel niet in beheer. Dit betekent dat de rechthebbende
onverminderd verantwoordelijk blijft voor de voorwerpen die zich op de graven bevinden,
alsmede voor het onderhoud, met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 van de
algemene
bepalingen.
2. Schade aan graftekens ontstaan door storm en vandalisme wordt door het bestuur
uitsluitend vergoed voor zover deze risico’s door een verzekeringsovereenkomst van het
bestuur zijn gedekt.
3. Schade veroorzaakt door op de begraafplaats uitgevoerde werkzaamheden door personeel van
de begraafplaats wordt door het bestuur uitsluitend vergoed tot het bedrag waarvoor deze
risico’s door de desbetreffende verzekeringsovereenkomst van het bestuur worden gedekt.
Artikel 11
Voor het plaatsen van zerken en graftekens wordt geen leges geheven.
Artikel 12
Voorafgaand aan het plaatsen van een zerk of een grafteken dient de rechthebbende
respectievelijk gebruiker, of de leverancier namens rechthebbende respectievelijk gebruiker,
schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van het graf, met vermelding van de
naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende en de naam van
de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden
meegedeeld.
De gedenktekens op algemene graven mogen dán pas opgericht worden als alle voor dat graf
bestemde bijzettingen hebben plaatsgevonden.
Artikel 13
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 moeten op aanwijzing van de beheerder eveneens worden
verwijderd. Zerk of grafteken dient te worden opgeslagen op een door de beheerder aan te wijzen
plaats dan wel van de begraafplaats worden afgevoerd.
Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een
bijzetting en tot herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door rechthebbende.
Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden
na bijzetting wordt herplaatst, is het bestuurgerechtigd, na schriftelijke mededeling aan de
rechthebbende, de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen
op kosten van rechthebbende.
7/29/2022

3

Artikel 14
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 moet contact met de beheerder worden opgenomen.
Artikel 15
Alleen de verharde 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 afmeting de toegang tot de begraafplaats
geheel te ontzeggen.
Artikel 16
De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel of schade toegebracht aan personen of zaken op de
begraafplaats.
Artikel 17
Personen belast met werkzaamheden op de graven, dienen tenminste 16 jaar oud te zijn en naar
het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur is
niet toegestaan.
Artikel 18
De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en
transport.
Artikel 19
De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van
het Algemeen Reglement van de begraafplaats en van deze voorschriften voor het toelaten
van graftekens en grafbeplantingen.
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