
 

REGLEMENT BEGRAAFPLAATS VERSIE 2.0 VANAF 2-11-2020.DOCX 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          
 
 
 
PAROCHIE ST. FRANSISCUS VAN ASSISI REIJMERSTOK 
 
 
 
REGLEMENT VOOR DE R.K BEGRAAFPLAATS TE REIJMERSTOK 
 
 
 
 



 

REGLEMENT BEGRAAFPLAATS VERSIE 2.0 VANAF 2-11-2020.DOCX 
 

2 

 
 
 
ARTIKEL 1. 
 

1. Het bestuur en het beheer van de R.K. Begraafplaats gelegen te Reijmerstok, in de 
gemeente Gulpen-Wittem, berust bij het R.K. parochiebestuur van de parochie St. 
Franciscus, hierna te noemen “het bestuur”. 

2. Het bestuur is terzake van het beheer van de begraafplaats gebonden aan de wet en de 
navolgende bepalingen, voor zover deze niet in strijd zijn met de wet. 

 
 
ARTIKEL 2. 
 
Het bestuur kan een van zijn leden, een ander persoon of commissie benoemen tot beheerder 
van de begraafplaats. 
De beheerder is belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats en is bevoegd om namens 
het bestuur toestemming tot begraving en/of tot het doen aanbrengen van graftekens en/of 
beplantingen te verlenen. 
 
 
ARTIKEL 3. 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

• Rechten 
De-ingevolge de door het bestuur vast te stellen tarievenlijst- aan het bestuur 
verschuldigde rechten, waarmee vanwege het gebruik van de begraafplaats wordt 
bijgedragen in het onderhoud hiervan. Het bestuur kan, indien naar het oordeel nodig, de 
tarievenlijst aanpassen. 

• Graf 
De ruimte waarin een stoffelijk overschot wordt begraven danwel een asbus wordt 
bijgezet. 

• Particulier graf 
Het graf waarvoor tegen betaling het recht als bedoeld in artikel 6 is verleend. 

• Urnengraf 
Het graf waarin een asbus kan worden geplaatst. 

• Zon-en feestdagen. 
Met zondagen worden voor de toepassing van dit reglement gelijkgesteld de 2* Paas- en 
Pinksterdagen, de Hemelvaartsdag, de beide Kerstdagen en Nieuwjaar. 

 
 
ARTIKEL 4. 
 

1. De begraafplaats is dagelijks kosteloos voor bezoekers en voor hen, die werkzaamheden 
op de begraafplaats verrichten, opengesteld van des voormiddags 08.00 uur tot een half 
uur na zonsondergang, met dien verstande, dat voorzover het verrichten van 
werkzaamheden door derden, zulks, bijzondere gevallen voorbehouden, niet geldt voor 
de zaterdag na des namiddags 13.00 uur, noch voor de zondagen. 

 
 

2. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, of op het einde van een werkdag, is men 
verplicht onmiddellijk de graven en paden van alle materiaal en afval te zuiveren en af te 
voeren volgens aanwijzingen van de beheerder. 
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ARTIKEL 5. 
 

1. Het terrein van de begraafplaats wordt verdeeld in vakken aangeduid met letters. De 
graven aangegeven door nummer in dit vak. 

 
2. Er zijn afzonderlijke vakken voor kinder- en urnengraven. 

 
3. Het bestuur houdt zich het recht voor, de aanleg en de indeling van de begraafplaats 

alsmede het onderscheid in graven vast te stellen en te wijzigen. 
 

4. De afmetingen van de graven zijn als volgt: 
 
Volwassenen   2.00 mtr. bij 0,90 mtr.: 
Kinderen   1.60 mtr. Bij 0,60 mtr.: 
Urnengraf   0,50 mtr. Bij 0,50 mtr. 

 
5. De graven zullen per categorie (lid 2) vak na vak en nummer na nummer door de 

beheerder worden uitgegeven, tenzij het bestuur afwijking van de volgorde toestaat of 
bepaalt. 

 
 
ARTIKEL 6. 
 

1. Het bestuur verleent, tegen betaling van de daarvoor verschuldigde rechten, grafrechten 
in de volgorde als genoemd in artikel 5. 
 

2. Als particulier graf wordt onderscheid gemaakt tussen; 
- Enkelgraf; 
- Dubbel graf, hetgeen bestemd is voor het boven elkaar begraven danwel bijzetten 

van de stoffelijke overschotten van 2 overledenen en/of asbussen; 
- Urnengraf. 

 
3. De grafrechten verlenen het uitsluitend recht op een graf bestemd voor een/meer 

stoffelijke overschot(ten) en/of asbussen. De grafrechten worden uitgegeven in de vorm 
van een schriftelijke overeenkomst die in tweevoud wordt opgemaakt. 

 
4. De grafrechten kunnen slechts worden verleend aan, en ten name gesteld van een 

meerderjarig natuurlijk persoon, die met vermelding van naam en adres aan het bestuur 
bekend moet worden gemaakt. De persoon, aan wie dit recht is verleend, wordt in dit 
regelement genoemd; “de rechthebbende”. 
 

5. Een rechthebbende kan zijn rechten aan een ander persoon overdragen, mits dit 
schriftelijk plaatsvindt en tegelijk een afschrift van de overdracht met vermelding van 
adres van de rechtsopvolger door de rechthebbende aan het bestuur is toegezonden. 
 

6. Na het overlijden van de rechthebbende dienen zijn erfgenamen binnen 6 maanden na 
bedoeld overlijden een nieuwe rechthebbende met aanduiding van adres schriftelijk aan 
het bestuur bekend te maken. Indien na deze termijn geen aanwijzing is geschied c.q. 
aan het bestuur is gemeld, vervalt het verleende grafrecht. Een evenredige terugbetaling 
van betaalde rechten kan niet worden verlangd. 
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ARTIKEL 7. 
 

1. De grafrechten worden verleend voor een termijn van 20 jaar. De termijn begint op het 
moment dat voornoemde overeenkomst wordt gesloten. 

 
2. Het bestuur zal uiterlijk een jaar voor het verstrijken van een termijn, waarvoor 

grafrechten zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende schriftelijk 
attenderen op het aflopen van de grafrechten. Zij zal tevens de voorwaarden bekend 
maken, waaronder deze grafrechten verlengd kunnen worden. 
 

3. Indien niet binnen drie maanden na verzending van de mededeling om verlenging van de 
termijn van grafrecht is verzocht, dan zal van het aflopen van de termijn door een 
zichtbare mededeling melding worden gemaakt bij het graf en bij de ingang van de 
begraafplaats. 
 

4. Een rechthebbende kan binnen een jaar voor afloop van de periode van twintig jaar 
schriftelijk verlenging van de grafrechten aanvragen voor een aansluitende periode van 
10 jaar. Hetzelfde geldt voor daaropvolgende verlengingen. 
 

5. Er worden geen grafrechten verleend dan maximaal voor 5 maal 10 jaar, tenzij het 
bestuur op schriftelijk verzoek van de rechthebbende een uitzondering maakt. 

 
 
ARTIKEL 8. 
 

1. Alle grafrechten eindigen door afloop van de gestelde termijn. 
 

2. Een rechthebbende kan bij notariële akte danwel onderhandse verklaring afstand doen 
van verkregen grafrechten. 

 
 
 
ARTIKEL 9. 
 

1. Een begraving gebeurt op dag en uur, tevoren overeen te komen met het bestuur/ de 
beheerder onder overlegging van de voor een begraving noodzakelijke bescheiden, zoals 
het verlof tot begraving, of de bereidverklaring tot het bezorgen van de as, de grafakte en 
de kwitantie van betaling van de verschuldigde rechten of een duidelijk bewijs van 
begraving, of bewaring van een asbus, voor rekening van derden en eventuele autorisatie 
van de rechthebbende. 

 
2. Het is niet toegestaan zonder medewerking van het daartoe aangewezen personeel een 

graf of een grafruimte te openen dan wel zonder onmiddellijk toezicht van aangewezen 
persoon een kist of asbus in een graf of grafruimte te plaatsen. 
 

 
ARTIKEL 10. 
 

1. Zonder voorafgaande vergunning van het bestuur mag een rechthebbende geen 
grafteken en/of beplanting op een eigen graf doen aanbrengen. Deze moeten voldoen 
aan de “Voorschriften en tarieven betreffende graftekens en beplanting voor de R.K.-
begraafplaats te Reijmerstok”. 
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2. De graftekens moeten worden geplaatst op een veilige en verantwoorde wijze, een en 
ander ter beoordeling van het bestuur. 

 
3. De graftekens zijn en blijven eigendom van de rechthebbende gedurende de termijn van 

het grafrecht. Het bestuur aanvaardt deze graftekens niet in beheer. Het bestuur stelt zich 
niet verantwoordelijk voor de voorwerpen die zich op de graven bevinden. 
Beschadigingen van deze voorwerpen, door welke oorzaak dan ook, alsmede 
vermissingen, worden door het bestuur niet vergoed. 
 

4. Wanneer door het plaatsen van een grafteken, voorzieningen wegens herstel of renovatie 
daaronder inbegrepen, beschadigingen c.q. verzakkingen aan de aan derden 
toebehorende graven, graftekens en de zich op de graven bevindende voorwerpen en/of 
beplantingen ontstaan, dan zijn de daardoor ontstane onkosten voor rekening van de 
rechthebbende aan wie de vergunning van tot plaatsen van het grafteken is verleend. 
 

5. De graftekens, voorwerpen en beplantingen moeten behoorlijk worden onderhouden door 
de rechthebbende, zulks tot genoegen van het bestuur. Onder behoorlijk onderhoud 
wordt mede verstaan het doen herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van graftekens 
en/of beplantingen. 
 

6. In geval van kennelijke verwaarlozing van het onderhoud van een particulier graf, kan het 
bestuur, voor zover de plicht tot onderhoud niet bij hem ligt, deze verwaarlozing 
vastleggen in een schriftelijke verklaring, die het toezendt aan de rechthebbende, die 
binnen een jaar na ontvangst in het onderhoud voorziet. 
 

7. Indien de ontvangst van de verklaring, bedoeld in het zesde lid, niet bevestigd wordt, 
maakt het bestuur de verklaring bekend bij het graf en bij de ingang van de 
begraafplaats, gedurende een periode van vijf jaar dan wel totdat in die periode in het 
onderhoud is voorzien. 
 

8. Indien toepassing is gegeven aan het zesde of zevende lid en niet alsnog in het 
onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf op het moment dat de 
periode van een dan wel vijf jaar, bedoeld in het zesde respectievelijk zevende lid, is 
verstreken. 
 

9. Indien het recht op een graf nog geen tien jaar is gevestigd op het moment dat de 
periode, bedoeld in het zevende lid is verstreken, blijft de bekendmaking in stand totdat 
de periode van tien jaar is verstreken dan wel totdat in die periode in het onderhoud is 
voorzien. Indien niet voordien niet in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het 
recht op het graf zodra de termijn van tien jaar is verstreken. 
 

10. Binnen een maand na het eindigen van de grafrechten kunnen grafteken en/of beplanting 
door de rechthebbende van het graf worden verwijderd. Na afloop van deze termijn wordt 
de rechthebbende geacht geen prijs te stellen op het weer in bezit nemen van grafteken 
en/of beplanting. Het bestuur is alsdan gerechtigd het grafteken en/of beplanting op 
kosten van de rechthebbende, voor zover deze kosten niet eerder via het grafrechttarief 
zijn doorbelast, te doen verwijderen en te doen vernietigen, zonder dat er enigerlei 
vergoeding jegens de rechthebbende verschuldigd is. 
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ARTIKEL 11. 
 

1. Het bestuur houdt zich het recht voor, de begraafplaats voor begraving te sluiten of 
gesloten te doen verklaren, zulks met inachtneming van de wet op de lijkbezorging. 

 
2. Uitsluitend de betalingen voor rechten, waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden 

door het bestuur in een nader vast te stellen afkoopsom gerestitueerd. 
 

3. Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgravings- en overplaatsingskosten van stoffelijke 
resten en/of grafteken naar een andere begraafplaats, overigens met inachtneming van 
de wettelijke bepalingen welke voor zo een opgraving en overbrenging (plaatsing) gelden. 
 

 
 
ARTIKEL 12. 
 
 Alle gevallen waarin dir reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 
ARTIKEL 13. 
 

Het bestuur herroept de bepalingen en voorschriften van eerdere reglementen, de 
begraafplaats betreffende. De “Voorschriften en tarieven betreffende graftekens en 
beplanting voor de R.K. Begraafplaats te Reijmerstok” zijn onlosmakelijk verbonden met 
dit reglement en samen vormen zij een geheel. 

 
 
ARTIKEL 14. 
 

1. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de Bisschop van Roermond. 
 

2. Het bestuur is gerechtigd dit reglement te wijzigen, met name in samenhang tot 
wijzigingen welke op de wet op lijkbezorging worden aangebracht. Wijzigingen in het 
reglement behoeven eveneens de goedkeuring van de Bisschop van Roermond. 
 

 
 
ARTIKEL 15. 
 

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 16-11-2020  En 
goedgekeurd door de Bisschop van Roermond d.d. …………………… 

 
2. Het reglement treedt in werking 01-01-2021. 

 
 

Het parochiebestuur van St. Franciscus van Assisi te Reijmerstok. 
 
 
 
De secretaris:        De voorzitter: 
 


