Uitvoeringsbesluit RK Begraafplaats Mariahof
Groeneweg 21, 6871 DA Renkum

Behorend bij Begraafplaatsenreglement RK parochie z. Titus Brandsma van 20 september 2017
OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS

1

Openstelling , orde en rust op de begraafplaats

1.1
a.

Openstelling begraafplaats
De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Het Bestuur maakt deze tijden openbaar bekend.
Kinderen beneden 12 jaren hebben slechts toegang, indien zij zijn vergezeld van een volwassene.
Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden
gesloten.
Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is zich
daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.
De begraafplaats is slechts met toestemming van de beheerder beperkt toegankelijk voor
gemotoriseerd verkeer en fietsen.
Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan op de begraafplaats.

b.
c.
d.
e.
1.2
a.

b.
c.
1.3
a.

b.

Bijeenkomsten, herdenkingen
Verzoeken tot het houden van dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en
dergelijke plechtigheden op de begraafplaats moeten vijf werkdagen tevoren worden
ingediend bij het Bestuur of de beheerder, onder opgave van datum en uur van de
plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaats vinden.
De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid, moeten zich houden aan de
aanwijzingen van het Bestuur of de beheerder.
Bijeenkomsten op de begraafplaats kunnen door het Bestuur worden verboden.
Tijden van begraven en asbezorging
De RK begraafplaats Mariahof is voor begraven en asbezorging opengesteld van maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur - met uitzondering van zondagen, christelijke of algemeen
erkende feestdagen - en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Tijdens de wintermaanden, van
1 oktober t/m 1 maart zijn de uren voor begraven en asbezorgen in overleg met de beheerder.
Eventuele afwijkingen zijn ter beoordeling aan de beheerder.

Werkzaamheden op 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 tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen
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3.

4.

2

hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen
en diensten in de kerk, aula of kapel. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door
beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de
grafverzorging door de nabestaanden toegelaten.
Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden
meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzingen van de beheerder.

Soorten graven en bijzettingen

2.1 Soorten graven
De RK begraafplaats Mariahof kent de volgende soorten graven:

Particuliere graven, zandgraven

Particuliere Kindergraven, zandgraven

Particuliere Urnengraven, zandgraven

Urnenmuur met nissen

Algemene zandgraven

Medaillon (kelder) met priestergraven
2.2
a.
b.
c.
d.
e.

Bijzettingen in particuliere graven, algemene graven en urnengraven
In een particulier of algemeen graf worden maximaal twee stoffelijke overschotten begraven.
In een particulier graf is bijzetting van maximaal 4 urnen toegestaan.
In een particulier kindergraf wordt maximaal één stoffelijk overschot begraven.
In een particulier urnengraf worden maximaal 2 asbussen bijgezet.
In de urnenmuur kunnen maximaal 2 asbussen per nis worden geplaatst.

3

Grafbedekkingen

3.1
a.

Voorschriften grafbedekking
Op zandgraven mogen horizontaal liggende gedenktekens, op betonnen raam, met een
maximale afmeting van 200 x 100 x 10 centimeter worden geplaatst en verticale gedenktekens
met een maximale breedte van 100 centimeter en hoogte van 100 centimeter , gerekend vanaf
het betonnen raam.
Keldergraven moeten worden afgedekt met een natuurstenen zerk van voldoende dikte, doch
minimaal 10 cm en maximaal 15 cm dikte.
Op algemene graven en particuliere urnengraven mogen uitsluitend horizontaal liggende
gedenktekens met een maximale afmeting van 60 x 50 x 10 centimeter worden geplaatst.
Bij de urnengraven kan men ook kiezen voor de reeds bestaande vaste afdekplaat.
Een inscriptie dient minimaal 4 mm diep te zijn.
Tekst dient voor plaatsing bekend te zijn bij de beheerder van de begraafplaats.
Plaatsing van alle grafbedekking geschiedt in overleg met het Bestuur of de door hen
benoemde beheerder.

b.
c.
d.
e.
f.
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3.2
a.

b.

c.

d.

e.

3.3
a.

b.

Voorschriften aanvraag vergunning plaatsing grafbedekking
Algemeen
De Aanvraag vergunning / melding werkzaamheden grafmonument dient volledig ingevuld en
ondertekend te worden. Het is van belang de vergunning vroegtijdig aan te vragen en met de
uitvoering van de werkzaamheden te wachten tot de vergunning is verleend. Indien de
aanvraag akkoord is wordt de vergunning samen met de factuur voor de plaatsingsrechten
verzonden. Overleg met beheerder over transport van materialen, laden en lossen is verplicht.
Het is steenhouwers/leveranciers niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder
werkzaamheden voor derden aan graven en grafmonumenten uit te voeren. Het is
steenhouwers niet toegestaan hun naam, initialen of andere tekenen van herkomst op het
grafmonument aan te brengen. Het is steenhouwers/leveranciers niet toegestaan zonder
voorafgaande toestemming van de beheerder, vrijblijvende offertes aan te bieden aan
rechthebbenden/eigenaren van grafmonumenten met betrekking tot het
onderhoud/schoonmaken van deze grafmonumenten. Alle schade, veroorzaakt door toedoen
van de vergunninghouder of in diens opdracht handelende persoon, komt ten laste van de
vergunninghouder. Schade veroorzaakt door steenhouwers/leveranciers zal direct bij hen ten
laste worden gelegd. Het Bestuur heeft te allen tijde het recht een aanvraag te weigeren.
Planning werkzaamheden:
De leverancier dient minimaal 2 werkdagen van te voren contact (per telefoon of email) op te
nemen met de beheerder voor het maken van een afspraak voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Het vervoer van de benodigde materialen, het laden en lossen, geschiedt
volgens aanwijzing van de beheerder.
Schaaltekening/materiaal: De steenhouwer/leverancier voegt bij de Aanvraag vergunning een
schaaltekening, inclusief de exacte afmetingen van het monument en een beschrijving van het
gebruikte materiaal/materialen.
Technische specificaties:
 Grafbedekking mag alleen in materialen van deugdelijke kwaliteit worden uitgevoerd en
waarvan bekend is dat deze bestand zijn tegen weersinvloeden.
 Fundering van zandgraven: betonraam/plaat.
 Fundering van keldergraven: betonraam/plaat.
 Afmeting grafzerk moet passend zijn op de fundering en mag niet uitsteken ten opzichte
van de belendende grafzerken.
 Waar nodig dienen de onderdelen van de grafbedekking met de daarvoor geschikte doken
aan elkaar te worden bevestigd.
Afwerking na plaatsing:
Het Bestuur verwacht een eindbeeld dat voldoet aan de normen van de begraafplaats, zulks
ter beoordeling van de beheerder.
Verwijdering grafbedekking zandgraf, keldergraf of urnennis
Bij beëindiging van de grafrechttermijn vervalt de grafbedekking of de afdekplaat aangebracht
op de nis in de urnenmuur aan het Bestuur en zal deze door de beheerder worden verwijderd.
De rechthebbende of belanghebbende die na het beëindigen van de grafrechttermijn de
grafbedekking of afdekplaat van de nis in de urnenmuur wenst te behouden, kan dit schriftelijk
kenbaar maken aan het Bestuur in het jaar voordat de grafrechttermijn wordt beëindigd. De

Uitvoeringsbesluit begraafplaats | Renkum

3

rechthebbende of belanghebbende dient vervolgens deze grafbedekking of afdekplaat te
verwijderen vóór het einde van de grafrechttermijn.
3.4
a.
b.

c.

4

Voorschriften grafbeplanting
Het is niet toegestaan bomen, heesters of andere opschietende gewassen op het graf aan te
planten. Ook het aanbrengen van afrasteringen is niet toegestaan.
Wel toegestaan is een bescheiden beplanting binnen de grafplek waarbij de toegestane hoogte
maximaal 50 cm is. Blijft de eigenaar in gebreke, dan heeft het Bestuur het recht, zo het dit
nodig oordeelt, na waarschuwing en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn,
deze beplanting te doen ruimen, op kosten van de eigenaar.
Niet-blijvende beplantingen op een graf 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 worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden
gedurende 6 weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende indien deze daartoe
tevoren een mondeling of schriftelijk verzoek heeft gedaan bij de beheerder.

Lijkomhulsel: Aanvullende bepalingen

Een stoffelijk overschot mag uitsluitend worden begraven in een kist of ander omhulsel, eventueel
met gebruikmaking van een lijkhoes, die voldoen aan de volgende eisen:
4.1 Bij de vervaardiging van lijkkisten zijn voor de volgende onderdelen of bewerkingen de
volgende kunststoffen of toepassingen van kunststoffen toegelaten:
a.
Spaanplaat: verlijmde houtspaanders/houtvezels. Het spaanplaat bevat niet meer dan 10 mg
vrij of gemakkelijk vrij te maken formaldehyde per 100 gram plaatmateriaal. Gemeten met de
fotometrische methode is dit 8 mg formaldehyde per 100 gram droog plaatmateriaal
(normuitgave NEN-EN 120 uit 1991).
b.
Lijm: verwerkt in houtspaanplaat: ureumformaldehyde-lijm of isocyanaat-lijm; verwerkt in
schottenlijm: ureumformaldehyde-lijm en/of PVAC-lijm; verwerkt in perslijm: PVAC lijm polyvinylacetaat; verwerkt in constructielijm: PVAC lijm - polyvinylacetaat.
c.
Lak: nitrocelluloselak dan wel een combinatielak van nitrocellulose, alkydharsen, en eventueel - polyesterharsen.
d.
Handgrepen, sierschroeven en andere ornamenten: handgrepen, ornamenten en accessoires
van graf- en crematiekisten dienen uitgevoerd te worden in vergankelijk materiaal, dan wel
van buitenaf verwijderd te kunnen worden.
e.
Hoofdkussen of hoofdsteun: zak van vergankelijk materiaal gevuld met houtkrullen of
kartonnen hoofdsteun.
f.
Binnenbekleding: niet geïmpregneerd papier aan de binnenkant van de deksel en de wanden;
katoen, zijde, rayon, of cellulose-acetaat dan wel een mengsel van genoemde stoffen, en wel
zo dat de stof van de binnenbekleding niet in één stuk over de bodem en wanden van de kist
wordt gespreid, maar dat voor de bodem een los stuk stof wordt gebruikt.
g.
Bodembedekking: niet-geïmpregneerd papier op de bodem, al dan niet voorzien van een extra
celstof onderlegger.
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h.

Print en kantenband: basispapier op edelcellulosebasis met anorganische pigmenten.

4.2
a.

Materiaal voor lijkhoezen dient aan de volgende eisen te voldoen:
Doorlaatbaarheid
 Van water: gedurende zeven dagen voortdurend contact met water van 5°C en 20°C bij
pH = 7,0 mag het materiaal niet meer dan 1 mg vloeibaar water per vierkante meter per
uur doorlaten, gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm.
 Van gas: na veertien dagen mag de doorlaatbaarheid voor gasvormig kooldioxide,
gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm, niet minder zijn dan 150 ml
per vierkante meter per uur en voor zuurstof niet minder dan 200 ml per vierkante meter
per uur.
Mechanische eigenschappen: treksterkte: de treksterkte van het materiaal en van de
lasverbindingen mag niet minder bedragen dan 1 N per millimeter, gemeten volgens norm DIN
53455 of een vergelijkbare norm.
Vouwbestendigheid: als het materiaal wordt dubbelgevouwen en de vouw gedurende dertig
minuten wordt belast bij een druk van 5 N per vierkante centimeter, mag het materiaal in de
vouw geen scheur vertonen.
Vorm: gedurende twee jaar opslag bij 20°C mag de krimp in de lengte- en breedterichting niet
meer dan 10% bedragen, gemeten volgens norm ASTM: D 2732-83 of een vergelijkbare norm.
Biologische afbreekbaarheid: het materiaal van de lijkhoezen dient binnen 90 dagen voor meer
dan 98% te worden afgebroken, gemeten volgens norm ASTM: D 5338-92 of een daarmee
vergelijkbare norm. Daarnaast dienen uit de lijkhoezen, zowel bij de biologische afbraak als bij
crematie, geen schadelijke stoffen vrij te komen.
Voor zware metalen (Pb, Cr, Ni, Cu, Cd, Zn) en gechloreerde koolwaterstoffen dient voldaan te
worden aan de Duitse Bundesgütegemeinschaft-norm RAL GZ 251 of een daaraan gelijk te
stellen norm. Voor de bepaling hiervan dient gebruik te worden gemaakt van de norm ASTM:
D 5152-91 of een vergelijkbare norm.

b.

c.

d.
e.

Andere omhulsels dan lijkkisten en lijkhoezen die op het doel van begraven of verbranden zijn
afgestemd, zijn toegestaan bij begraven of verbranden mits zij voldoen aan de hierboven gestelde
eisen van doorlatendheid voor lucht en biologische afbreekbaarheid voor zover deze omhulsels dan
wel onderdelen daarvan niet verwijderd worden voorafgaand aan het begraven of verbranden.

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 20 september 2017.
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