
 
 
 
 

Bijlage: uit het Reglement op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaatsen van ‘Begraafplaatsen 
& Crematorium Almere’ te Almere 

 
Hoofdstuk 6, inzake grafbedekkingen 

 
Artikel  20.  Vergunning grafbedekking/gedenkteken. 
1. Zonder vergunning van de houder is het verboden om grafbedekking/gedenkteken op een graf te plaatsen 

of te wijzigen. 
2. Een vergunning kan door de houder van de begraafplaatsen worden afgegeven aan de rechthebbende 

(respectievelijk de opdrachtgever) dan wel de steenhouwerij die namens de rechthebbende 
(respectievelijk de opdrachtgever) de aanvraag doet. 

3. De houder kan de vergunning weigeren indien: 
 niet voldaan wordt aan de in artikel 21 onder lid 1 en artikel 22 gestelde voorwaarden. 
 het gedenkteken en/of andere voorwerpen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats. 
 de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is. 
 de constructie van het gedenkteken en/of andere voorwerpen ondeugdelijk is. 

4. De houder is niet aansprakelijk voor schade aan en vermissing van op de graven geplaatste 
grafbedekking/gedenktekens. 

5. Evenmin is de houder aansprakelijk voor schade aan en vermissing van op de graven geplaatste 
voorwerpen.  

6. Aan de aanvraag voor een vergunning zijn kosten verbonden.  
     
Artikel 21.  Aanvraag vergunning grafbedekking/gedenkteken. 
1. De aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van grafbedekking/gedenkteken moet voorzien zijn 

van een werktekening in tweevoud, waarop tenminste voorkomen: 
 Een boven -, voor- en zijaanzicht met alle hoogte -, breedte, dikte- en lengtematen. 
 De soort, kleur  en bewerking van het te gebruiken materiaal. 
 De vermelding of het opschrift ingehakt, opgehakt of van een metaal of een ander materiaal is. 
 De woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s). 
 De materiaalsoort van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop. 
 Het grafnummer wat links onder aan de voorzijde van de grafbedekking/gedenkteken is 

aangebracht. 
2. Het gedenkteken waarvoor de vergunning als bedoeld in lid 1 is verleent, dient gedurende de tijd 

waarvoor het recht op het graf is verkregen door de rechthebbende te worden onderhouden. 
3. De aangebrachte gedenktekens die in strijd met dit reglement of met de verleende vergunning zijn 

aangebracht, dienen op verzoek van de houder en op kosten van de rechthebbende, te worden verwijderd. 
Indien de rechthebbende geen gehoor geeft aan het verzoek, zal de houder tot verwijdering overgaan. De 
kosten hiervan zullen in rekening worden gebracht bij de rechthebbende. 

4. In geval van overschrijving van de rechten op een graf wordt de vergunning vanaf de datum van 
overschrijving geacht te zijn verleend aan de nieuwe rechthebbende. 

 
Artikel 22.  Afmetingen en materialen grafbedekking/gedenkteken. 
1. Voor grafbedekking/gedenkteken mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, 

metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. 
2. Op de grafbedekking/gedenkteken dient voor plaatsing, linksonder aan de voorzijde, het betreffende 

grafnummer wat correspondeert met de vergunning, te zijn aangebracht. 
3. De gedenktekens moeten voldoen aan de volgende afmetingen: 

 Op algemene graven (categorie A) gemeten vanaf de fundering, maximaal 50 cm hoog, 50 cm 
breed en 50 cm lang. Plaatsen gedenkteken op voeteneind liggend. 

 Op algemene graven (categorie B), gemeten vanaf de fundering 30 cm hoog, 30 cm breed en 
30 cm lang. 

 Op particuliere gedenkplaatsen, gemeten vanaf de fundering, maximaal 50 cm hoog, 50 cm 
breed en 50 cm lang.  

 Op particuliere graven, gemeten vanaf de fundering maximaal 120 cm hoog, 100 cm breed en 
200 cm lang. De fundering (betonplaat) moet indien het een gedenkteken met een 
vloer/omranding betreft een lengte hebben van 200 cm,een breedte van 100 cm en een 
minimale dikte van 5 cm.  

 Op particuliere kindergraven, gemeten vanaf de fundering maximaal 100 cm hoog, 75 cm 
breed en 150 cm lang. De fundering (betonplaat) moet indien het een gedenkteken met een 
vloer/omranding betreft een lengte hebben van 150 cm, een breedte van 75 cm en een 
minimale dikte van 5 cm. 



 Op urnengraven, gemeten vanaf de fundering maximaal 50 cm hoog, 50 cm breed en 50 cm 
lang. 

4. Gedenktekens met vloer/omranding die onder eerdere verordeningen zijn geplaatst en niet voorzien zijn 
van een fundering (betonplaat) en die ten behoeve van een bijzetting of herstelwerkzaamheden 
verwijderd moeten worden, mogen alleen herplaatst worden met een fundering (betonplaat). 

5.  In het urnenbos mogen alleen urnen van natuursteen worden geplaatst. 
 
 
Artikel 23.  Grafbeplanting 
1. Op een graf of een particuliere gedenkplaats mogen potplanten en bloemen worden geplaatst. Het is 

toegestaan op een graf of gedenkplaats losse bloemen te leggen. Ook mogen eenjarige gewassen worden 
geplant. 

2. De beplanting op particuliere graven mag niet hoger zijn dan 100 cm; op algemene graven categorie A, 
urnengraven en gedenkplaatsen niet hoger dan 30 cm. De winterharde gewassen die op de graven 
worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden. Op 
algemene graven categorie B mogen uitsluitend bloemen en potplanten worden geplaatst, die alleen naast 
het gedenkteken bij het hoofdeinde gezet mogen worden. 

3. Aangebrachte beplantingen op een graf of een gedenkplaats die in een verwaarloosde staat verkeren, 
kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op 
schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, 
door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden vier weken ter 
beschikking gehouden van de rechthebbende indien, deze daartoe tevoren een mondelinge of schriftelijke 
aanvraag heeft ingediend bij de beheerder. 

4. Beplantingen welke in strijd met de bepalingen zijn aangebracht, worden zonder voorafgaande 
bekendmaking verwijderd. Deze vervallen aan de houder en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking 
worden verkocht of vernietigd. 

5. Op de verstrooivelden is het uitsluitend toegestaan losse bloemen neer te leggen. Andere voorwerpen 
welke zijn achtergelaten worden door de beheerder verwijderd. 

6. In het urnenbos is het uisluitend toegestaan losse bloemen, bloemen in steek vazen of 1 jarige beplanting 
in pot bij de gedenkplaatsen te plaatsen. Open vuur is verboden. 

 
Artikel 24.  Onderhoud grafbedekking/gedenkteken. 
1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking/gedenkteken behoorlijk te onderhouden en eventuele 

gebreken te herstellen. 
2. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking/gedenkteken behoorlijk te onderhouden of te herstellen, 

kan de houder van de begraafplaats deze verwaarlozing vastleggen in een schriftelijke verklaring die hij 
toezend aan de rechthebbende, die binnen één jaar na ontvangst in het onderhoud voorziet.  

3. Indien de ontvangst van de verklaring, bedoeld in het tweede lid, niet bevestigd wordt, maakt de houder 
van de begraafplaats 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. 

4. Indien toepassing is gegeven aan het tweede of derde 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 één dan wel vijf jaar, bedoeld in 
het tweede respectievelijk derde lid, is verstreken. 

 
Artikel 25.  Verwijdering grafbedekking/gedenkteken. 
1. De grafbedekking/gedenkteken kan voor alle soorten graven, na het verstrijken van de grafrusttermijn of 

uitgiftetermijn, door de houder worden verwijderd. 
2. Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking/gedenkteken wordt door de houder bekend 

gemaakt via schriftelijke waarschuwing en door plaatsing van een bordje op het graf met een verwijzing 
naar de bekendmaking.  
 De bekendmaking voor algemene graven vind plaats gedurende tenminste 6 maanden voorafgaande 

aan het tijdstip waarop de grafbedekking/gedenkteken zal worden verwijderd. 
 De bekendmaking voor particuliere graven vind plaats gedurende tenminste een jaar voorafgaande 

aan het tijdstip waarop de grafbedekking/gedenkteken zal worden verwijderd. 
3. De verwijderde grafbedekking/gedenkteken blijft gedurende een periode van nog eens vier weken ter 

beschikking van de rechthebbende.  
4. De grafbedekking/gedenkteken vervalt aan de houder indien de grafbedekking/gedenkteken niet binnen 

vier weken na de onder lid 2 en lid 3 van dit artikel genoemde termijn is afgehaald. 
5. Indien de grafbedekking/gedenkteken is vervallen aan de houder is de beheerder bevoegd ten gunste van 

de houder de grafbedekking/gedenkteken te verkopen of deze te vernietigen.  
6 Tenzij anders is overeengekomen, kan de houder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die 

zich voordoet tijdens het verwijderen en terugplaatsen van de grafbedekking/gedenkteken.  

 
 


