
ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS SINT BAVO TE RIJSBERGEN 
 
VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN AFBEPLANTINGEN 
 
op de begraafplaats van de Rooms-Katholieke parochie Sint Bavo gelegen aan de St. Bavostraat 12 te Rijsbergen in 
de gemeente Zundert. 
 
Deze voorschriften behoren tot artikel 33 van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld in de 
vergadering van het bestuur d.d. 31 augustus 2010. 
 
 
1 . Bij een particulier enkel of particulier dubbel graf worden toegelaten graftekens met een lengte van maximaal 

180 cm, een breedte van 80 cm en een hoogte van 100 cm (boven het maaiveld, hoogte voetpad). 
2.  Op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats, aangeduid op de bij deze voorschriften behorende overzichtskaart 

van de begraafplaats, is een standaard grafteken verplicht in de vorm van een kruis met omranding met of 
zonder plaat of kiezel of beplanting, de materiaalkeuze is vrij. Met inachtneming van de hierboven aangegeven 
afmetingen. 

3.  Op het oude gedeelte van de begraafplaats, aangeduid op de bij deze voorschriften behorende overzichtskaart 
van de begraafplaats, is er een vrije keuze in grafteken met inachtneming van de hierboven aangegeven 
afmetingen. 

4.  Op twee particuliere enkele graven direct naast elkaar voor echtgenoten of partners met één en dezelfde 
rechthebbende kan één grafteken geplaatst worden met een lengte van maximaal 180 cm, een breedte van 160 
cm en een hoogte van 100 cm. 

5.  Bij een particulier kindergraf worden toegelaten graftekens met een lengte van maximaal 100 cm, breedte 60 
cm en een hoogte van 70 cm (boven het rnaaiveld, hoogte voetpad). 

6.  Bij de particuliere urnengraven op het urnenveld worden toegelaten liggende stenen met de oppervlakte van de 
onderliggende afsluiting van het urnengraf. 

7.  Grafbeplantingen mogen bij een particulier enkel of particulier dubbel graf niet hoger zijn dan 50 cm en mogen 
geen grotere oppervlakte begroeien dan het betreffende graf. 

8.  Grafbeplantingen bij een particulier kindergraf mogen niet hoger zijn dan 35 cm en mogen geen grotere 
oppervlakte begroeien dan het betreffende graf. 

9.  Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het Reglement van de begraafplaats: 1. Het 
delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van 
asbussen geschieden 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 gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op de tijden 
dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder. 3. Geen 
werkzaamheden mogen worden verricht op zondagen en feestdagen en tijdens begravingen en diensten op de 
begraafplaats of in de kerk. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden worden verricht, in opdracht van 
rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door 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. 

10. Betreffende het onderhoud bepaalt het Reglement in artikel 35 lid 1: De graftekens en grafbeplantingen 
moeten ten genoegen van het bestuur worden onderhouden door de rechthebbenden. Onder behoorlijk 
onderhoud wordt mede verstaan het doen herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van grafieken en/of 
beplanting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Grafteken en grafbeplanting 
 
Op dit graf wordt een grafieken en/of grafbeplanting toegelaten overeenkomstig de afzonderlijke Voorschriften, 
behorende bij het genoemde reglement.         Grafteken en/of grafbeplanting moeten door de rechthebbende goed 
onderhouden worden. De rechthebbende heeft het recht binnen drie maanden nadat het grafrecht, door welke 
oorzaak ook, geëindigd is, de voorwerpen op het graf te doen verwijderen. Drie maanden na het eindigen van het 
grafrecht is het bestuur gerechtigd om zelf tot verwijdering over te gaan. Het bestuur aanvaardt het grafteken, de 
beplanting en de voorwerpen op de graven niet in beheer en stelt zich voor schade niet aansprakelijk. 
 
 
 Ruiming 
 
Door medeondertekening van deze akte is rechthebbende ervan op de hoogte dat het bestuur tot verwijdering van 
de voorwerpen op het graf kan overgaan drie maanden nadat het grafrecht - door welke oorzaak dan ook - 
geëindigd is en het graf c.q. de asbus kan ruimen. 
 
Bedrag grafrecht 
 
Ingevolge artikel 39 van het reglement voornoemd is aan het bestuur verschuldigd de som van 
€…………..bestaande uit: 
a. een bedrag van €   ............. voor de werkzaamheden aan het graf; 
b. een bedrag van €   ............. voor het grafrecht; 
e. een bedrag van €   ............. ter bestrijding van de kosten van het door het bestuur uit te voeren algemeen 
onderhoud van de begraafplaats, voor de duur van het grafrecht; 
d. een bedrag van €   ............. ter bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van het grafteken en/of 
de grafbeplanting en van de ruiming van het graf na het eindigen van het grafrecht. 
e. een bedrag van €   .............. voor de reservering op naam voor            ................................................ voor latere 
bijbegrafenis in het graf. 
De rechthebbende verklaart voornoemde som binnen 30 dagen na ondertekening van de grafakte te voldoen aan het 
parochiebestuur. 
 

 
 

 
 
 

 

   


