
 

 

Huishoudelijk reglement begraafplaatsen Maria Vlucht 

 

Locatie: Losser– Glanerbrug- Lonneker- Overdinkel 

 
 

 

 

Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op het Algemeen Reglement, goedgekeurd 

door het aartsbisdom Utrecht. 

 

 

Onder de beheerder van de begraafplaats wordt verstaan de begraafplaatscommissie. 

De begraafplaatscommissie is financieel en administratief verantwoordelijk voor de gang van 

zaken betreffende de begraafplaats. 

Zij verantwoordt haar activiteiten aan het bestuur van Maria Vlucht. 

 

1. Vooraf aan het begraven van de overledene, wordt door de uitvaartleider de grafakte 

voorgelegd aan de rechthebbende ter ondertekening. 

1a.  In geval van bijzetting dient de akte vooraf voorgelegd te worden aan de        

       rechthebbende ter ondertekening. 

2. Tevens is het mogelijk om stoffelijke resten uit een graf van 10 jaar of ouder in een nieuw 

graf her te begraven of te laten cremeren. Herbegraven op een andere begraafplaats en 

cremeren kan alleen met toestemming van het college van Burgemeester en Wethouders. 

3. Voordat op een graf of op een urnenbewaarplaats een grafteken wordt geplaatst, moet aan 

de beheerder   een tekening met maatvoering ter goedkeuring worden overlegd. Wanneer 

een grafteken wordt geplaatst moet 24 uur voorafgaand de dag, datum en tijdstip van 

plaatsing  worden doorgegeven ter accordering. 

4. De afmetingen van de zerk en grafteken mogen max. (lengte x breedte x hoogte) 2.00 x 

1.00 x 1.00 meter bedragen.  Hoogte gemeten vanaf het maaiveld 

De afmetingen van een kindergrafsteen mogen max. (lengte x breedte x hoogte) 1.00 x 

0.60 x 0.90 meter bedragen. ( Voor Overdinkel gelden andere maten i.v.m. reeds 

aangebrachte fundering, en een hagen) 

Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen 

van de beheerder. 

5. Voor zonsondergang moet een graf gedicht zijn. 

6. Het plaatsen van een definitief grafmonument kan pas een half jaar na de begrafenis 

geschieden. Hiermee wordt de kans op verzakken van het grafmonument aanzienlijk 

vermindert. 

7. De grafbeplanting mag geen groter oppervlakte begroeien dan het graf of de bestemde 

grafstrook met een maximale hoogte van 0.75 meter. Uitsluitend op de beplantingsstrook 

mogen tegels/grind of een natuursteen tablet worden gelegd. 

8. Kerstversieringen op de graven dienen uiterlijk een week voor Pasen verwijderd te 

worden. Bij het in gebreke blijven, zullen deze door de begraafplaatsbeheerder worden 

verwijderd. 

9. De inscripties, zerken en graftekens mogen niet storend of grievend zijn voor 

nabestaanden en bezoekers. 

10. Op het graf worden niet toegelaten:  

IJzeren hekken  

Palen met buizen of kettingen 

Plaatsen van een firmanaam of enige reclame op zerken of graftekens aan de voorzijde. 



11. De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te hebben 

van het reglement van de begraafplaats. 

12. Voor werkzaamheden aan graven en urnenbewaarplaatsen  door beroepskrachten is de 

begraafplaats geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Indien een bijzetting 

plaatsvindt buiten de in dit art. genoemde tijdstippen mogen beroepskrachten de 

urnenbewaarplaats afdichten. 

13. Het is niet toegestaan bij werkzaamheden aan het graf, van andere graven behorende 

beplanting of de groenvoorziening of gedeelten hiervan te verwijderen. Bij vermeende 

hinder dient contact te worden opgenomen met de beheerder. 

14. Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen 

worden bereden door vervoermiddelen van beroepskrachten, De beheerder is bevoegd een 

vervoermiddel met een naar haar oordeel te hoge wieldruk of afmeting de toegang tot de 

begraafplaats te ontzeggen. 

15. De beroepskrachten zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of 

zaken op de begraafplaats. 

16. Personen, belast met werkzaamheden aan de graven, dienen tenminste 16 jaar oud te zijn 

en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed. Gebruik van radio of andere 

geluidsapparatuur is verboden. 

17. De beroepskrachten 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 of werknemers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek 

tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht aan de 

beheerder. 

18. Graven en urnenbewaarplaatsen waarvan de grafrechten zijn vervallen kunnen geruimd 

worden. Ruiming blijkt niet altijd nodig, doorgaans kan volstaan worden met het 

verwijderen van het grafmonument en beplanting. Op het moment dat in het betreffende 

graf opnieuw een overledene begraven dient te worden, wordt het graf geschud. Dit 

schudden zal in de meeste gevallen bestaan uit het dieper ingraven van de stoffelijke 

resten. 

19. Na de begrafenis wordt door de beheerder een tijdelijk grafteken geplaatst. 

20. Het is niet toegestaan voorwerpen achter of naast het graf te plaatsen. 

21. De beheerder is gerechtigd om bij (speciale) gelegenheden  het kerkhof af te sluiten. 

22. De variabele kosten, zoals delven en tijdelijk grafteken, zijn per locatie verschillend en 

worden altijd verrekend op basis van werkelijk gemaakte kosten. 

23. De gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks  in de maand januari geïndexeerd worden. 

24. Ook gestorvenen, die geen binding hebben met de parochie kunnen begraven, bijgezet 

worden in het columbarium of uitgestrooid worden op het strooiveld. Onder voorwaarde 

dat er ook een uitvaartviering in een van de kerken van Maria Vlucht zal worden 

gehouden. Dit ter beoordeling van het Pastoresteam. 

25. Voorkeurparochianen, en partners waarmee zij gehuwd waren of een duurzaam 

huishouden vormden, van een van de geloofsgemeenschappen, kunnen daar begraven, 

bijgezet worden in het columbarium of uitgestrooid worden op het strooiveld. Hierbij kan 

gebruik gemaakt worden van de kerk voor een uitvaart, in welke vorm dan ook of voor 

een avondwake. 

 

 Goedgekeurd door het bestuur van Maria Vlucht d.d. 26 oktober 2015 

      Van kracht op 1 januari 2016 

 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


