Grafbedekking
Artikel 20 Plaatsen van grafbedekking
1. Voor het plaatsen en het wijzigen van een gedenkteken is een vergunning vereist. Het ontwerp
van het te plaatsen en het wijzigen van een bestaand gedenkteken moet ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de administratie van de begraafplaats door middel van het daartoe bestemde
aanvraagformulier, evenals een tekening waaruit de constructie blijkt.
2. Voor een particuliere natuurbegraafplek wordt geen toestemming verleend, tot het plaatsen van
een grafmonument. Vanuit Uitvaartstichting Hilversum wordt per graf één houten boomschijf met
daarin naam, geboorte- en sterfdatum van de overledene geplaatst. Deze schijf wordt geleverd
door Uitvaartstichting Hilversum. Indien er een urn wordt bijgezet, kan er tegen betaling, een
tweede schijf worden geplaatst op het grafmonument.
3. Op de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. materiaalsoorten, hoofdafmetingen en maten van de onderdelen;
b. de wijze waarop verschillende delen aan elkaar verbonden worden met de soorten en
afmetingen van de daarbij te gebruiken materialen;
c. de gewapende constructie (zoals betonraam, betonroef, betonslof) voor het daarop te
plaatsen gedenkteken;
d. de inscriptie die op het gedenkteken wordt aangebracht;
e. de te gebruiken accessoires, de wijze waarop en plaats waarop deze worden aangebracht;
f. de te gebruiken vulling.
4. Geen vergunning is nodig indien de wijziging van een grafbedekking beperkt blijft tot het
toevoegen van een tekst na bijzetting van een overledene in een bestaand particulier graf.
5. Werkzaamheden op de begraafplaats aan een al bestaand gedenkteken, dienen minimaal 24 uur
voorafgaand aan de werkdag waarop de werkzaamheden plaatsvinden gemeld te worden aan de
administratie van de begraafplaats.
6. De grafbedekking moet de afmetingen van het graf markeren, alsmede een onuitwisbaar
grafnummer vermelden zichtbaar vanaf de achterzijde van het graf.

Artikel 21 Vergunning en eisen aan het gedenkteken particuliere graven
1. Een vergunning tot plaatsen of wijzigen van een gedenkteken wordt slechts verleend aan de
rechthebbende van een particulier graf. Voor het plaatsen van een gedenkteken in een urnennis is
geen vergunning nodig.
2. Het gedenkteken moet vervaardigd zijn van deugdelijk duurzaam materiaal en moet voorzien zijn
van het desbetreffende onuitwisbare grafnummer zichtbaar aan achterzijde van het monument
met een minimale hoogte van 40 mm.
3. Het gedenkteken mag de buitenmaten van het graf niet overschrijden (zie artikel 22).
4. Het gedenkteken dient geplaatst te worden op:
a. een betonnen funderingsraam van tenminste 5 cm dikte;
b. een betonroef;
c. in geval van een staande stenen een minimale maat van 30 cm bij 100 cm.
5. Staande gedenktekens mogen niet hoger zijn dan 100 cm boven het maaiveld, voor kindergraven
geldt een maximale hoogte van 60 cm boven het maaiveld.
6. Een liggende afdekplaat moet een minimale dikte hebben van 3 cm. Een staand gedenkteken
moet een minimale dikte hebben van 5 cm. Een liggend gedenkteken moet een minimale dikte
hebben van 8 cm.
7. Banden dienen een minimale maat te hebben van 10 x 5 cm.
8. Staande gedenktekens met een dikte van 8 cm of meer dienen aangebracht te worden met
minimaal twee roestvast stalen doken van minimaal 12 mm doorsnede.
9. Bij het gebruik van een dekplaat dient deze minimaal 2 cm op de banden te rusten, om de 50 cm
voorzien te zijn van ribben onder de dekplaat met een minimale dikte van 3 cm.
10. Bij het gebruik van kiezel- of splitvulling tussen de banden dient gebruik gemaakt te een
gefundeerd betonraam waar de vulling op wordt aangebracht.
11. Gelakte en geverfde banden etc. zijn niet toegestaan.
12. Het gebruik van eterniet, worteldoek en andere milieubelastende stoffen is niet toegestaan.
13. Inscripties en voorstellingen mogen niet in strijd met de goede zeden zijn of aanstoot geven.
14. Gedenktekens van glas dienen een minimale dikte te hebben van 15 mm, moeten van floated glas
zijn en mogen geen scherpe randen hebben.
15. Het bestuur kan ontheffing verlenen van de door hen vastgestelde regels.
16. Het bestuur kan de vergunning weigeren indien:
a. niet voldaan wordt aan de in dit artikel vastgestelde voorwaarden;
b. het gedenkteken afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;
d. de constructie van het gedenkteken ondeugdelijk is.

Artikel 22 Afmetingen
1. De afmetingen van particuliere graven mogen ten hoogste zijn:
-

Particuliere graven voor volwassenen Zuiderhof: lengte 2.00 m x breedte 1.00 m

-

Particuliere graven voor volwassenen: lengte 2.30 m x breedte 1.00 m Noorderbegraafplaats
en Bosdrift

-

Kindergraven: lengte 1.20 m. x breedte 0,60 m

-

Urnentuin Dudok Zuiderhof: lengte 0.50 m. x breedte 0.50 m

-

Urnenkelder op Noorderbegraafplaats: lengte 0.50 m. x breedte 0.50 m

-

Urnennis op Zuiderhof en Noorderbegraafplaats: lengte 0.415 m x breedte 0.415 m

-

Urnengraf Zuiderhof en Noorderbegraafplaats: lengte 1.00 m x breedte 1.00 m

2. De ruimtes rondom de graven mogen niet worden toegeëigend bij het graf.
3. De maten van de grafkelders worden per aanvraag bekeken.
4. In geval er twijfel bestaat over de juiste maat, dient contact te worden opgenomen met de
administratie van de begraafplaats.

Artikel 23 Afwijkende regels van grafbedekking particuliere graven
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag op de begraafplaats Bosdrift uitsluitend hardsteen
of zwart graniet gezoet worden gebruikt.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag op de begraafplaats Bosdrift in de Bosstrook, daar
waar natuurlijke begraafplekken zijn, geen enkel monument worden geplaatst op deze graven.
Hier wordt slechts een houten boomschijf geplaatst. Zie ook artikel 20 – 2.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag in de Urnentuin van Dudok op begraafplaats
Zuiderhof uitsluitend wit natuursteen worden gebruikt.
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag in de Urnenheuvel op begraafplaats Zuiderhof
geen glas worden gebruikt.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag in een urnennis in de columbaria op de
6. Noorderbegraafplaats en begraafplaats Zuiderhof alleen gebruik worden gemaakt van duurzame
materialen zoals genoemd in artikel 1, lid 13.

Artikel 24 Grafbeplanting
1.

Het is rechthebbende toegestaan grafbeplanting op het graf aan te brengen volgens artikel 22,
mits deze bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijdt en niet
hoger wordt dan 100 cm. Medewerkers van de begraafplaats hebben het recht om zonder

voorafgaande waarschuwing beplanting te snoeien of te rooien als niet aan deze voorwaarden
wordt voldaan. De kosten van snoeien en rooien kunnen bij de rechthebbende in rekening
worden gebracht.
2.

Op graven in het urnenbos mag geen vaste beplanting worden aangebracht.

3.

Op de natuurbegraafplekken op de begraafplaats Bosdrift mag geen vaste of losse beplanting
worden aangebracht.

4.

Het plaatsen van planten buiten de graven is niet toegestaan. Het bestuur heeft het recht om
bepaalde soorten beplanting te weigeren of te verwijderen.

5.

Niet blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door
medewerkers van de begraafplaats worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden
gemaakt op schadevergoeding.

6.

Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, zonder
voorafgaande waarschuwing door medewerkers van de begraafplaats worden verwijderd.

Artikel 25 Regels voor de grafbedekking van algemene graven op de
Noorderbegraafplaats en de Zuiderhof
1.

Op algemene graven is het alleen toegestaan om een gedenkteken aan te brengen, lengte 50 cm,
breed 40 cm, dik 5 cm, hoogte 50 cm.

2.

Het is verplicht om op de kopse kant van de tegel het grafnummer zichtbaar aan te brengen.

3.

Het is alleen toegestaan om losse siervoorwerpen, potplanten, bloemen te plaatsen binnen de
grafomranding. Deze kunnen tijdelijk worden verwijderd voor het onderhoud van graven.

4.

Het is niet toegestaan om beplanting om het graf aan te brengen.

5.

Het aanbrengen van tijdelijke grafmarkering, waaronder naambordjes en andere voorwerpen
wordt maximaal 12 maanden toegestaan. Dit mag niet als definitieve grafmarkering worden
beschouwd.

6.

Niet blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door
medewerkers van de begraafplaats worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden
gemaakt op schadevergoeding.

7.

Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, zonder
voorafgaande waarschuwing door medewerkers van de begraafplaats worden verwijderd.

Artikel 26 Onderhoud
1.

De rechthebbende en belanghebbende is verplicht een bijdrage overeenkomstig de daarvoor
gestelde tarieven in het algemeen onderhoud van de begraafplaats te doen, tevens bevattend het
onderhoud van het gedenkteken door medewerkers van de begraafplaats.

2.

Naast het algemeen onderhoud van de begraafplaats bestaat het onderhoud uit het uitvoeren van
een, gedurende de periode waarvoor het graf is uitgegeven, eenmalige maatregel tegen
groenaanslag. Overige noodzakelijke werkzaamheden worden (ter beoordeling van het bestuur)

uitgevoerd en kunnen in rekening worden gebracht bij de rechthebbende. Aanleg en onderhoud
van grafbeplanting behoort niet tot de werkzaamheden die de stichting in het kader van het
onderhoud uitvoert.
3.

De onderhoudstermijn is gelijk aan de uitgiftetermijn van het graf. Bij verlenging van het grafrecht
wordt gelijktijdig de verlenging van het onderhoud aangeboden.

4.

Indien de rechthebbende nalatig is deze vergoeding te betalen, vervalt het recht op begraven in
het graf en is het bestuur van de begraafplaats gerechtigd het graf, na verstrijken van de
wettelijke grafrust, met alles daarop en daarin te ontruimen en het grafrecht opnieuw uit te
geven.

5.

De rechthebbende van een natuurbegraafplek op de begraafplaats Bosdrift betaalt geen bijdrage
voor onderhoud. Deze graven worden niet onderhouden gelijk overige graven, deze graven geven
wij terug aan de natuur. Er wordt zo min mogelijk inmenging van een mens doorgevoerd. Vanuit
Uitvaartstichting Hilversum werken wij in deze specifieke strook aan een natuurlijk beheerplan.

6.

Het gedenkteken wordt geacht voor rekening en risico te zijn geplaatst van de rechthebbende of
diens erfgena(a)m(en) of degene aan wie de toestemming om een gedenkteken te plaatsen is
verleend. Schade door welke oorzaak ook ontstaan en/of gevolgschade aan derden is voor risico
van deze persoon tenzij de schade wordt veroorzaakt door het personeel van de begraafplaats.

7.

De rechthebbende is verplicht om schade aan het gedenkteken (waaronder breuk) of eventuele
andere aanbrengingen op zijn kosten te herstellen. De rechthebbende dient hiertoe zelf initiatief
te nemen. De schade moet in ieder geval hersteld zijn binnen zes maanden nadat dit schriftelijk
door de administratie van de begraafplaats is verzocht.

8.

Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden en/of te herstellen,
kan het bestuur van de begraafplaats de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo
nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen.

9.

Het recht op begraven in het graf kan hierdoor vervallen en het bestuur van de begraafplaats is
gerechtigd het graf, na verstrijken van de wettelijke grafrust (en in geval van een altijddurend
recht dertig jaar na laatste bijzetting), met alles daarop en daarin te ontruimen en het grafrecht
opnieuw uit te geven.

Artikel 27 Verwijdering grafbedekking
1.

De grafbedekking kan na het verstrijken van de uitgiftetermijn of door een schriftelijke verklaring
van afstand of door het niet voldoen aan de bepalingen als bedoeld in artikel 26 door de stichting
worden verwijderd.

2.

(Het voornemen tot) Verwijdering vindt niet eerder plaats dan nadat de rechthebbende per brief
hierover is ingelicht en niet eerder dan zes maanden na deze bekendmaking. Ingeval het adres
van de rechthebbende niet bekend is, vindt een oproep op het mededelingenbord van de
begraafplaats plaats. Bij het graf wordt een verwijzing naar deze mededeling aangebracht.

3.

Ingeval het onderhoud is afgekocht en de rechthebbende is overleden, stelt de administratie van
de begraafplaats eventuele nabestaande in kennis van het voornemen tot verwijdering, zodat zij
in de gelegenheid worden gesteld, eventuele nalatige verplichtingen alsnog na te komen. Als de
nabestaanden onvindbaar zijn of niet reageren, vindt een oproep op het mededelingenbord van
de begraafplaats plaats. Bij het graf wordt een verwijzing naar deze mededeling aangebracht.

4.

Op grond van een daartoe door de rechthebbende bij de begraafplaats ingediende aanvraag, blijft
de grafbedekking na indiening van de aanvraag nog gedurende twaalf weken ter beschikking van
de rechthebbende. De aanvraag kan worden ingediend gedurende de in het tweede lid genoemde
termijn.

5.

De grafbedekking vervalt aan de stichting zonder aanspraak te kunnen maken op enige
vergoeding indien geen verzoek op grond van het vierde lid is ingediend en de termijn
waarbinnen dit verzoek had kunnen worden ingediend is verstreken. De grafbedekking zal worden
vernietigd.

