
Bijlage 1: VOORSCHRIFTEN  BEGRAAFPLAATS 

Parochie  H. Barbara - Leveroy 
 

o.a. voorschriften wat betreft  

ZERKEN, GRAFTEKENS en GRAFBEPLANTINGEN. 

 

 
Voorschriften behorend tot artikel 33 van het Reglement (vastgesteld d.d. 13-12-2017) voor het beheer van de 

Begraafplaats gelegen a.d. Dorpstraat te Leveroy  Gemeente Nederweert. 

 

Artikel 1: 

Bij de beheerder en in de publicatiekast van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het 

indelingsplan van de begraafplaats. Op dit indelingsplan zijn de verschillende vakken met letters aangegeven. 

Daaronder staat de betekenis van de letters. 

Artikel 2: 

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

grafakte worden getoond. 

Artikel 3: 

a. Op de begraafplaats worden op de graven toegelaten staande graftekens in de vorm van een wit kruis, 

afmeting 77 x 51 cm en liggende graftekens/platen vervaardigd uit grijze natuursteen of zwart graniet, 

afmeting 152 x 80 cm.  

b. Op de kindergraven worden toegelaten staande graftekens in de vorm van een wit kruis, afmeting  

65 x 45 cm en liggende graftekens/platen vervaardigd uit grijze natuursteen of zwart graniet, afmeting 

120 x 60 cm. 

c. De urnenkelders dienen te worden afgesloten met een standaard zwarte urnenplaat, afmeting 60 x 60 

cm. 

e.e.a. zoals gebruikelijk op onze begraafplaats en uniformiteit standaard bij voorkeur via firma Kanters te Weert. 

De grafbeplanting mag geen grotere oppervlakte begroeien dan de afmetingen van de grafplaat met een 

maximale hoogte van 40 cm. 
Uitstrooien as: Op het strooiveld kan de as van de overledene worden uitgestrooid. Een standaard naamplaatje is 

hier mogelijk.  

Artikel 4: 

Graftekens en/of zerken moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het bestuur. 

Artikel 5: 

De inscripties, zerken en graftekens mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, ter 

beoordeling van de beheerder. 

Artikel 6: 

Op de begraafplaats worden niet toegelaten: 

a. grafbanden met ingestrooid grind of marmerslag; 

b. ijzeren hekken; 

c. palen met kettingen of buizen. 
Artikel 7: 

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

Voorschriften van de begraafplaats en daarnaar te handelen. 

Artikel 8: 

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, het opdelven van stoffelijke resten en 

het bijzetten van urnen geschiedt uitsluitend 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 beplantingen, de gelegenheid om hun werkzaamheden te 

verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen 
van de beheerder. 

3. Er mogen geen werkzaamheden worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en 

diensten. 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 aanwijzingen van de beheerder. 

5. Afval, afkomstig van planten en bloemen, dient op/in de daarvoor bestemde afvalhoop/container te 

worden gedeponeerd. 

Artikel 9: 

Voor het plaatsen van zerken en graftekens en het bijzetten van urnen worden door het bestuur geen leges 

geheven. 

Artikel 10: 

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 grafdelver en de beheerder: 

a. de juiste ligging van het graf met vermelding van de naam van de overledene; 

b. de datum van de begraving; 

c. de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. 

De grafaanduiding zal door de grafdelver namens de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden meegedeeld. 

Artikel 11: 

Een zerk of 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. Dit geschiedt in 

overleg tussen de beheerder, de familie en eventueel de steenhouwer (leverancier). 

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 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 verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de 

rechthebbende. 

Artikel 12: 

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

08.00 uur tot 17.00 uur. Voor bezoekers is de begraafplaats alle dagen geopend, geen sluitingstijd. 

Artikel 13: 

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 kan men contact opnemen met de beheerder. 

Artikel 14: 

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

begraafplaats. 

Artikel 15: 

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

van de beheerder behoorlijk gekleed te zijn. Gebruik van geluidsapparatuur op de begraafplaats is verboden. 

Artikel 16: 

De ondernemers/leveranciers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en 

transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie van het personeel van de begraafplaats. Een 

verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht aan de beheerder. 
Artikel 17: 

Honden worden alleen aangelijnd toegelaten op de begraafplaats. Plassen aldaar verboden. Vaste uitwerpselen 

dienen door de bezoeker onmiddellijk te worden verwijderd. 

 

 

Leveroy, 01-01-2018. 

 

 

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de volgende personen: 

 

Beheerder:      Secetaris:    
Naam :       Naam    

Telefoon      Telefoon 

      


