
KERKHOFREGLEMENT  
 
Sint Servatiusparochie te Dinther. 
Samengesteld op basis van het modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een 
R.K. parochie. 
Oktober 2007. 
 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 
 

Begripsaanduidingen 
Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. bestuur: Het parochiebestuur van de R.K. parochie Sint Servatius te Dinther, 

eigenaresse van de begraafplaats 
b. begraafplaats: Het terrein, bestemd voor het begraven van overledenen en voor het 

begraven of bijzetten van asbussen van overledenen, gelegen naast de 
parochiekerk 

c. beheerder: Degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de 
begraafplaats. In Dinther is dat de kerkhofcommissie.  

d. eigen graf: Een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven van een of 
meer overledenen, waarvan het gebruiksrecht voor de duur van 20 jaar is 
verleend aan een rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement, 
welk recht kan worden verlengd. 

e. urnenbewaarplaats: Plaats waar een asbus in een afgesloten ruimte kan worden bewaard. 
f. rechthebbende: De meerderjarige persoon aan wie het recht op een graf is ver+leend, 

meestentijds de directe familie van de overledene. 
g. grafrechten:  Het recht op een graf of plaats in de urnenbewaarplaats. 
h. bijzetting: 1. Het begraven van een overledene in een graf waarin reeds een 

overledene is begraven. 
2. Het plaatsen van een asbus/urn in een urnenbewaarplaats, waarin reeds 
een asbus/urn is geplaatst. 

i. asbus: Hermetisch afgesloten koker met de as van de overledene, waarop diens 
naam en voorletters, alsmede een registratienummer in onuitwisbare letters 
en cijfers staan vermeld. 

j. urn: Voorwerp waarin een of meer asbussen zijn opgeborgen. Bepalingen voor 
asbussen gelden ook voor urnen. 

 

Bestuur 
Artikel 2 
Het bestuur is gebonden aan het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de 
Rooms Katholieke Kerk in Nederland en ter zake van het beheer van de begraafplaats en 
bovendien aan dit reglement. 
 

Beheerder 
Artikel 3 
Het bestuur kan een van zijn leden of andere personen, in dit reglement te noemen beheerder, 
belasten met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats. In Dinther is daartoe 
benoemd de kerkhofcommissie 
 



Regelingen en bescheiden voor een begraving 
Artikel 4 
De voor een begraving noodzakelijke bescheiden dienen vooraf te worden overlegd. Dat geldt ook 
voor bewaring van urnen en asbussen. 
Tevens dienen alle voorschriften te worden gevolgd welke vermeld staan in het modelreglement 
met betrekking tot gebruik van lijkomhulselmaterialen. 
 

De begraving en de bewaring van een asbus 
Artikel 5 
1. Een begraving of bewaring van een asbus geschiedt op een dag en uur, met de beheerder 
tevoren overeen gekomen, en volgens aanwijzing van de beheerder. 
2. De lijkkist, dan wel het omhulsel en de asbus moeten zijn voorzien van een registratienummer. 
Dit nummer moet worden opgenomen in de administratie van de begraafplaats en moet tevens 
worden vermeld in het overlijdensregister. 
 

Werkzaamheden op de begraafplaats 
Artikel 6 
1. Het delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van stoffelijke resten 
en het bijzetten van asbussen geschiedt uitsluitend in opdracht van de beheerder 
2. De beheerder geeft aan hen, die door de rechthebbende zijn belast met het onderhoud, de 
aanleg of verzorging van graftekens en beplanting gelegenheid om hun werkzaamheden te 
verrichten op de daartoe aangegeven tijden. 
3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen of 
diensten op de begraafplaats. Op zaterdagen is uitsluitend grafverzorging door nabestaanden 
toegestaan. 
4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden 
meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder. 
 

Bezoekers 
Artikel 7 
Het bestuur bepaalt de tijden, waarop de begraafplaats toegankelijk is voor bezoekers. De 
begraafplaats is voor auto's en voor fietsen, voor fietsen met hulpmotor en voor honden, altijd 
gesloten. Bezoekers worden verzocht luidruchtigheid te vermijden. Voor het houden van 
dodenherdenkingen of andere plechtigheden is toestemming van het bestuur vereist. 
 

Administratie 
Artikel 8 
De lijkkist, dan wel het omhulsel en de asbus moeten zijn voorzien van een registratienummer. Dit 
nummer wordt opgenomen in het overlijdenregister vande parochie en in de administratie van de 
begraafplaats. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de wettelijke verplichting tot het voeren van de administratie 
van de begraafplaats. 
De administratie omvat: 
 Een register van de overledenen met registratienummer. 
 Een register van begravenen met het grafnummer. 
 Een register van bewaarde asbussen met registratienummer. 
 Een plattegrond met alle grafnummers. 
 Een register van verleende grafrechten. 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Alle verleende grafrechten in een bepaald jaar 
verleend, worden geacht op 1 januari van dat jaar te zijn verleend.  



 

HOOFDSTUK 2 HET VESTIGEN VAN GRAFRECHTEN 
 
Het vestigen van grafrechten 
Artikel 9 
Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur, genaamd 
grafakte. 
 

Uitgifte van graven 
Artikel 10 
De graven van een gravenveld worden in volgorde, door de beheerder te bepalen, uitgegeven. Het 
is niet mogelijk een bepaalde grafruimte te reserveren, tenzij daar grafrecht voor verworven en 
betaald is. 
 

Recht op een eigen graf 
Artikel 11 
Het bestuur kan aan een meerderjarig persoon het uitsluitend recht verlenen om voor twintig jaren 
gebruik te maken van een bepaalde (urnen-)grafruimte, t.b.v. hemzelf, de echtgenoot, pleeg- of 
stiefkinderen of voor bloedverwanten tot en met de vierde graad. Dit recht wordt verleend onder de 
voorwaarden in dit reglement gesteld of door het bestuur te stellen. In ieder geval moet betaling op 
grond van dit reglement zijn geschied en moet bij de rechtsverkrijging schriftelijk worden ingestemd 
met het ruimen van het graf, wanneer dit recht door welke oorzaak dan ook, geëindigd is. 
 

Adres rechthebbende en gebruiker 
Artikel 12 
De rechthebbende en de gebruiker zijn verplicht hun adres aan het bestuur op te geven, alsmede 
de wijziging van hun adres. 
 

Weigering tot begraving en bijzetting 
Artikel 13 
Het bestuur behoudt zich het recht voor, ook nadat grafrechten zijn verleend om canonieke 
redenen begraving van een overledene en met name de bijzetting in een dubbel graf te weigeren. 
 

Ontbindende voorwaarden grafrechten 
Artikel 14 
Het bestuur verleent grafrechten uitdrukkelijk voor de tijd dat het terreingedeelte, waarin zich de 
(urnen)-graven bevinden, tot de begraafplaats blijft behoren en voor de tijd dat de begraafplaats in 
exploitatie blijft. Aan toegekende grafrechten kan geen titel ontleend worden zich te verzetten 
tegen een bestemmingsverandering van een gedeelte, of tegen een voorgenomen sluiting of 
geslotenverklaring van de begraafplaats. 
 

HOOFDSTUK 3 HET VERLENGEN VAN GRAFRECHTEN 
 



Schriftelijk informeren van rechthebbende 
Artikel 15 
1. Het bestuur zal uiterlijk 1 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 en de voorwaarden bekend maken, waaronder deze grafrechten verlengd 
kunnen worden voor een termijn van minimaal 10 jaren. 
2.Indien het adres van een rechthebbende onjuist of onbekend is zal getracht worden het adres te 
achterhalen bij de afdeling bevolking op het gemeentehuis. 
3.Indien het adres van de rechthebbende niet in gevolge lid 2 kan worden achterhaald, dan zal bij 
het ontbreken van het adres het aflopen van de termijn door aanplakking worden meegedeeld bij 
het graf en bij de ingang van de begraafplaats. De mededeling blijft aangeplakt tot het einde van 
de termijn van het grafrecht.  
 

Verzoek rechthebbende 
Artikel 16 
1. Een rechthebbende kan binnen 2 jaren voor de afloop van de termijn schriftelijk verlenging 
aanvragen voor een aansluitende termijn van 10 jaren.  
2. Het bestuur zal een aanvrage ingevolge lid 1 inwilligen. Indien bijzondere redenen, zoals de 
ruiming van een gravenveld, de voortzetting van het grafrecht in de weg staan, zal een graf elders 
op de begraafplaats worden aangeboden, alwaar het grafrecht kan worden voortgezet.  
 

Voorwaarden voor verlenging 
Artikel 17 
1. De verlenging van grafrechten wordt slechts verleend wanneer het onderhoud van het graf zich 
naar het oordeel van het bestuur niet bevindt in kennelijke staat van verwaarlozing en op de 
voorwaarden geldend op het tijdstip waarop de verlenging ingaat en volgens de alsdan geldende 
tarieven. 
2. Het bestuur houdt zich het recht voor de grafrechten, in zoverre geen gebruik tot begraven is 
gemaakt, niet te verlengen. In dat geval wordt de rechthebbende in de gelegenheid gesteld elders 
op de begraafplaats een grafrecht te vestigen. 
3.Kindergraven blijven na 20 jaar gehandhaafd zonder dat grafrecht verschuldigd is. Na overlijden 
van de ouders vervalt deze regeling. Wel wordt aan broers of zussen  grafrecht over het 
betreffende kindergraf aangeboden. Bij afzien van betaling van de grafrechten wordt het 
betreffende kindergraf geruimd. 
 

Verlenging bij bijzetting 
Artikel 18 
Wanneer in een eigen (urnen-)graf, bestemd tot het begraven van meerdere overledenen een 
bijzetting heeft plaatsgevonden, wordt de lopende termijn van het grafrecht verlengd, tot 20 jaren 
gerekend vanaf de bijzetting, tegen het geldende tarief met verrekening van de reeds betaalde 
jaren en het toenmaals geldende tarief. 
 

HOOFDSTUK 4 EINDE VAN GRAFRECHTEN 
Artikel 19 
De grafrechten vervallen: 
a. Door het verlopen van de gestelde termijn. 
b. Indien de betaling van een overeengekomen verlenging niet binnen 1 jaar na aanvang van de 
verlenging is ontvangen.  
c. Indien de rechthebbende is overleden en er geen vervanger is aangemeld. 



d. Indien op de aankondiging van het aflopen van de termijn van het grafrecht, conform dit 
reglement niet is gereageerd. 
e. Indien de rechthebbende of een gebruiker bij onderhandse verklaring afstand doet van het 
verkregen grafrecht. Wanneer nog geen gebruik werd gemaakt van het recht tot begraven kan een 
evenredige terugbetaling plaatsvinden. 
 

HOOFDSTUK 5 INDELING VAN DE BEGRAAFPLAATS 
 

Indeling door het bestuur 
Artikel 20 
Het bestuur behoudt zich het recht voor de aanleg en de indeling van de gravenvelden en het 
onderscheid in de graven vast te stellen en te wijzigen. 
Artikel 21 
Het bestuur verleent rechten op het tijdelijk gebruik, respectievelijk medegebruik van: 
a. Een eigen familiegraf in een vak, waarop toegelaten worden graftekens van het betreffende 
model. 
b. Een eigen enkel of dubbelgraf in een vak, waarop toegelaten worden graftekens van het 
betreffende model. 
c. Een eigen enkel of dubbelgraf in een vak, waarop toegelaten worden graftekens na afzonderlijke 
goedkeuring. 
d. Een eigen kindergraf of een graf voor een doodgeborene of een onvoldragen vrucht in een vak, 
waarop toegelaten worden graftekens na afzonderlijke goedkeuring. 
e. Een urnenmonument, waarin afzonderlijke vakjes zijn aangebracht. 
De modellen van toegelaten graftekens worden omschreven in het supplement van dit reglement. 
 

Familiegraven 
Artikel 22 
Een familiegraf is bestemd voor het begraven van maximaal vier overledenen. Alleen de 
rechthebbende kan de personen aanwijzen, die na hun overlijden mogen worden bijgezet in het 
familiegraf. 
 

Enkele graven 
Artikel 23 
In een enkel graf mag geen bijzetting plaats vinden. 
 

Dubbele graven 
Artikel 24 
Een dubbel graf is bestemd voor het begraven van twee met name aangeduide personen. In een 
dubbel graf worden twee overledenen boven elkaar begraven. Niet naast elkaar. 
 

Kindergraven 
Artikel 25 
In een kindergraf wordt een overleden kind begraven dat niet ouder was dan 12 jaar. 
 

Urnen 
Artikel 26 



Urnen en asbussen kunnen uitsluitend worden bewaard door bijzetting in de urnenbewaarplaats 
van de begraafplaats. 
 

Grafkelders 
Artikel 27 
Grafkelders worden uitsluitend toegelaten op de gravenvelden, als zodanig aangegeven en qua 
constructie in overeenstemming met de wettelijke bouwvoorschriften. Voor het aanbrengen van 
een grafteken dient een waarborgsom te worden gestort. Tevens dient een verwijderingsbijdrage 
(door het bestuur vast te stellen) te worden betaald. 
 

HOOFDSTUK 6 ASBUSSEN 

 

Asbussen 
Artikel 28 
Asbussen kunnen op de begraafplaats bewaard worden door bijzetting in de urnen bewaarplaats. 
 

Recht op het bewaren van een asbus 
Artikel 29 
De artikelen die van toepassing zijn voor het vestigen van grafrechten, gelden tevens voor het 
vestigen van rechten ter bewaring van een asbus. 
 

Ruiming van asbussen 
Artikel 30 
Ruiming van een asbus na het vervallen van het recht op bewaren van de asbus geschiedt door 
verstrooiing van de as. 
 

HOOFDSTUK 7 GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN  

 

Graftekens en grafbeplantingen 
Artikel 31 
Het bestuur kan uitsluitend aan rechthebbende vergunning verlenen om graftekens en 
beplantingen op de eigen graven te doen aanbrengen. Deze moeten voldoen aan de voorschriften, 
die dienaangaande zijn of worden gesteld. Deze voorschriften worden op verzoek door de 
beheerder verstrekt. Graftekens en/of beplantingen, die naar het oordeel van het bestuur niet in 
overeenstemming zijn met deze voorschriften of met dit reglement, worden door het bestuur 
geweigerd en kunnen na aangebracht te zijn op kosten van de rechthebbende worden verwijderd. 
 
Risico schade aan graftekens 
Artikel 32 
De graftekens worden door natrekking formeel eigendom van de eigenaar van de grond. Het 
bestuur aanvaardt deze graftekens niet in beheer. Het bestuur kan derhalve nooit of te nimmer 
aansprakelijk worden gesteld niet voor de graftekens, noch voor voorwerpen, welke zich op de 
graven bevinden. 



Voor schade in welke vorm dan ook is het bestuur nimmer aansprakelijk. Echter schade door 
storm, vandalisme of door werkzaamheden uitgevoerd door personeel of ingehuurde bedrijven, 
wordt door het bestuur vergoed tot het bedrag dat door de desbetreffende verzekering aan het 
bestuur wordt toegekend. 
 
Onderhoud graftekens en grafbeplanting. 
Artikel 33 
De graftekens en grafbeplantingen moeten ten genoege van het bestuur worden onderhouden 
door de rechthebbende. Onder behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan het doen herstellen, 
vernieuwen of waterpas stellen van graftekens en/of beplanting. 
Wanneer naar oordeel van het bestuur het onderhoud wordt verwaarloosd zal rechthebbende door 
het bestuur schriftelijk benaderd worden en heeft rechthebbende 3 maanden gelegenheid tot 
herstel van achterstallig onderhoud. Indien rechthebbende niet tot uitvoering is overgegaan vervalt 
het grafrecht zonder dat evenredige terugbetaling kan worden gevraagd. 
 
Plaatsen, verwijderen van een grafsteen door rechthebbende 
Artikel 34 
Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een 
bijzetting en tot het herplaatsen na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. 
Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen 3 maanden na 
de bijzetting wordt herplaatst is het bestuur gerechtigd de delen daarvan te verwijderen en te laten 
vernietigen op kosten van de rechthebbende. 
 
Tijdelijke verwijdering grafteken door beheerder 
Artikel 35 
Indien het vanwege het beheer van de begraafplaats noodzakelijk is om een grafteken tijdelijk, 
voor rekening van het bestuur, te verwijderen en te herplaatsen, wordt de rechthebbende hiervan 
tevoren in kennis gesteld. 
Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen altijd door de beheerder zonder 
voorafgaande waarschuwing worden verwijderd. 
 
Verwijdering graftekens na einde grafrecht. 
Artikel 36 
Binnen 3 maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen grafteken en beplanting door de 
rechthebbende worden verwijderd. Na die tijd is het bestuur automatisch gerechtigd grafteken en 
grafbeplanting te doen verwijderen. 
 

HOOFDSTUK 8 TARIEVEN EN ONDERHOUD 
 

Tarieven  
Artikel 37 
Voor het vestigen en verlengen van grafrecht en voor bijzettingen worden tarieven geheven. 
Het tarief voor grafrecht is samengesteld uit: 
a. Een bedrag voor de huur van de grafruimte voor de duur van het grafrecht. 
b. Een bedrag ter bestrijding van de kosten van het door het bestuur uit te voeren algemene 
onderhoud van de begraafplaats. 
c. Een bedrag ter bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van graftekens en 
beplantingen na beëindiging van het grafrecht. 
Het bestuur stelt een afzonderlijke lijst op voor de begraafplaats tarieven. In DINTHER zijn die 
vermeld in het supplement dat bij dit reglement behoort. De tarieven kunnen door het bestuur 
worden bijgesteld. 
 
Algemeen onderhoud  
Artikel 38 



Het bestuur zal zorg dragen dat de afrastering, de gebouwen, de paden en de groenvoorziening 
van de begraafplaats worden onderhouden.  
 

Ruiming van graven en asbussen 
Artikel 39 
Het bestuur heeft het recht de graven en de in de urnenbewaarplaats bewaarde asbussen, 
waarvan de rechten meer dan 3 maanden zijn vervallen, met in achtneming van de wettelijke 
termijn, te doen ruimen. 
 

HOOFDSTUK 9 SLOTBEPALINGEN 
 

Sluiting van een begraafplaats 
Artikel 40 
Het bestuur behoudt zich het recht voor de begraafplaats voor begravingen te sluiten of gesloten te 
doen verklaren, dit geldt ook voor bewaringen van asbussen. Het bestuur is niet aansprakelijk voor 
opgravings- en overplaatsingskosten van resten en of graftekens. Er kan geen restitutie van 
grafrecht worden bedongen. 
 

Klachten 
Artikel 41 
Belanghebbenden kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats bij het 
bestuur een schriftelijke klacht indienen. Het bestuur zal binnen 60 dagen na ontvangst van de 
klacht beslissen en de klager schriftelijk daarvan in kennis stellen. 
 

Onvoorzien 
Artikel 42 
Voor de begraafplaats gelden de bepalingen van de wet op de lijkbezorging en aanverwante 
regelingen. Dit reglement wordt geacht daarmee niet strijdig te zijn. 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
 
Vervallenverklaring eerdere reglementen 
Artikel 43 
Het bestuur herroept de bepalingen en voorschriften van eerdere reglementen, de begraafplaats 
betreffende en stelt dit reglement daarvoor in de plaats. 
 

Wijziging reglement 
Artikel 44 
Dit reglement is opgesteld conform het model reglement van de R.K. Kerkprovincie Nederland 
waarbij alle voor de parochie Sint Servatius Dinther relevante artikelen zijn overgenomen.  
 
Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het kerkbestuur dd 12 april 2005 
Het is van toepassing vanaf: 1 januari 2005 
Voorzitter:  J.Jansen 
Vice-voorzitter:M. van Hemmen 
Secretaris:  G. van Zutphen 
 
 



 

Supplement 

REGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN HET KERKHOF TE 
DINTHER 
 
U mag kiezen uit 3 mogelijkheden,  
 a) klassieke monumenten. 
 b) uniforme kruisen. 
 c) Na crematie - Urnen bewaarplaats. 
 
Er is voor ieder een vrije keuze. Om een klassiek monument te plaatsen, dient  een plaats te 
kiezen op het eerste gedeelte (in volgorde zoals de kerkhofcommissie aangeeft). 
 
Voor het plaatsen van een marmeren kruis is het tweede gedeelte gereserveerd.(in overleg 
eventueel afwijkend van kleur) (in volgorde zoals de kerkhofcommissie aangeeft). 
 
De urnenbewaarplaats is de derde mogelijkheid en daar is de plaatskeuze vrij. 
 
Toegelaten afmetingen van grafmonumenten: 
Oud gedeelte:     Nieuw gedeelte: 
Enkel graf  100 * 190 cm.  90 * 160 cm. 
Dubbel graf  100 * 190 cm.  90 * 160 cm. 
Familiegraf  200 * 190 cm.  n.v.t. 
 
De hoogte van een monument mag maximaal 100 cm bedragen, de afstand tussen de graven is 
20 cm (oud en nieuw). 
 
Voortaan zal toegang tot het kerkhof om monumenten te plaatsen alleen nog mogelijk zijn voor 
leveranciers, na afspraak met onderstaande personen. 
Wij hopen daarmede plaatsing van afwijkende monumenten te voorkomen. 
 
De urnenbewaarplaats geldt in het reglement en dus ook voor de grafrechten als was het een graf. 
 
De belettering dient uitgevoerd te worden door de leverancier van de platen. nl. de Fa. Peterse in 
Veghel. NCB-laan , Veghel. tel, 0413-363196. 
Daarmede is men ook verzekerd van het zelfde letter type, zodat het aanzien niet wordt geschaad. 
 
Grafrechten 
a. Alvorens een monument geplaatst wordt moeten de grafrechten voor 20 jaren zijn voldaan 

of  
in geval van bijzetting zijn aangevuld tot 20 jaren. 

b. Verlenging van grafrechten in principe steeds voor 10 jaar. 
c. Als er een bijzetting plaats vindt dan is er een nieuwe termijn van 20 jaar (wettelijk 

verplicht). 
De eerder voor dat graf betaalde rechten worden dan verrekend.  
Daarbij wordt rekening gehouden met het toenmalig geldende tarief. 

d. De thans geldende kosten van grafrechten staan vermeld bij de koppeling ‘Tarieven’ 
 
In gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien beslist de beheerder. 
 
De kerkhofcommissie: 
P.van de Akker 
M.van de Burgt  
J. van Hemmen 
J. Verkuijlen  


