
Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en 

gedenkplaatsen en grafbedekkingen 2019 

Het college van Maasdriel, 

gelet op artikel2, eerste lid, 10, tweede lid, artikel 18, vierde lid en artikel 23, eerste lid van de 

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Maasdriel 2019; 

besluit: 

vast te stellen de volgende nadere regels voor openstelling, graven, asbezorging, grafbedekkingen en 

gedenkplaatsen. 

Artikel 1. Openingstijden 
1. De begraafplaatsen zijn voor bezoekers op de volgende tijden geopend:

a. van 1 april tot 1 oktober (zomertijd) van 8.30 tot 21.00 uur;

b. van 1 oktober tot 1 april (wintertijd) van 8.30 tot 17.30 uur;

2. Het college kan in bijzondere situaties afwijkende tijden vaststellen.

Artikel 2. Inrichting register begraafplaatsen 
1. De administratie bevat een register van alle overledenen die begraven zijn op de gemeentelijke

begraafplaatsen of wiens asbus is begraven, bijgezet of verstrooid, met hun namen, datum van 

geboorte en datum van overlijden. In dit register wordt tevens vermeld de dag van begraving of 

bijzetting, het gedeelte van de begraafplaats waarin dit geschied, het nummer van het graf, de datum 

waarop het verleende recht afloopt en de datum van ruiming. Daarnaast zijn in dit register de naam, 

BSN-nummer en het adres van de rechthebbende of belanghebbende opgenomen. Het register van 

de rechthebbende en de belanghebbende is niet openbaar. 

2. Van de in het vorige lid bedoelde register kunnen uitsluitend rechthebbenden, tegen betaling

van de daarvoor verschuldigde kosten, een uittreksel ten aanzien van hun graf of nis verkrijgen.

Rechthebbenden zijn verplicht de wijziging van hun adres door te geven aan het college 

van burgemeester en wethouders. 

Artikel 3. Indeling en uitgifte van de graven 
1. De algemene graven zijn graven waarin gelegenheid wordt gegeven om lijken te begraven voor

de tijd van 10 jaar. In een algemeen graf kunnen ten hoogste twee lijken worden begraven.

2. De particuliere graven zijn graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het

begraven van ten hoogste twee lijken dan wel het plaatsen van twee asbussen met of zonder

urnen of het verstrooien van de as van twee overledenen.

3. In uitzonderlijke gevallen kunnen in afwijking van het bepaalde in het tweede lid drie lijken

worden begraven, mits dit technisch en geomorfologisch mogelijk is en waarbij de tweede

begraving minstens 10 jaren na de eerste moet zijn.



 
 

 

Artikel 4. De bezorging van as 
1. De particuliere urnengraven zijn urnengraven uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor 

het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen met of zonder urn(en), dan wel het doen 

verstrooien van as van twee overledenen. 

2. De particuliere urnennissen zijn urnennissen uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor 

de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen. 

 

Artikel 5. Verstrooiingsplaats 
1. Op de begraafplaatsen is een gedeelte aangewezen voor het verstrooien van as. 

2. Het uitstrooien van as dient in goed overleg met de beheerder te geschieden. Indien de 

weersomstandigheden het niet toelaten, kan de beheerder het uitstrooien uitstellen. 

3. Op het aanwezige verzamelmonument kan men door de beheerder een kunststof gedenkplaatje 

(maximaal 10x10 cm) laten aanbrengen met daarop de naam van de overledene en de 

geboorte- en overlijdensdatum. 

4. Bij het verzamelmonument is ruimte aanwezig om bloemen neer te leggen. 

5. Er mogen geen gedenktekens, voorwerpen of vaste beplanting op het bestrooide gedeelte 

worden geplaatst. 

 

Artikel 6. Gedenkplaatsen en herdenkingsmonumenten 
1. De particuliere gedenkplaatsen worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. 

2. De begraafplaatsen hebben een herdenkingsmonument, waarop door de beheerder op verzoek 

van de rechthebbende of belanghebbende een herinneringsplaatje (kunststof gedenkplaatje 

van maximaal 10x10 cm) met daarop de naam van de overledene en de geboorte- en 

overlijdensdatum kan worden aangebracht. 

3. Het herinneringsplaatje wordt door of namens de beheerder van de begraafplaatsen geleverd 

en aangebracht. 

 

Artikel 7. Gedenkteken graven 
1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, 

metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. 

2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden. De 

lengte mag maximaal twee meter bedragen, de breedte mag maximaal één meter bedragen en 

de hoogte tevens maximaal één meter (LxBxH). Het verticale deel van de grafbedekking mag 

maximaal één meter boven het maaiveld uitsteken, het horizontale deel maximaal 25 centimeter 

boven het maaiveld aan de zijde van het pad. 

3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden. 

4. Alle te plaatsen gedenktekens op grondgraven moeten op zodanige wijze worden gefundeerd 

dat verzakken of schuinzakken niet mogelijk is. 

 

Artikel 8. Gedenkteken urnentuin 
1. Binnen het urnengraf (70x70 cm) kan men naar eigen keuze een gedenkteken plaatsen. 

2. De maximale hoogte van het gedenkteken is 70 cm. 

3. De vorm, grootte, kleur en plaats van belettering zijn vrij. 

4. Er mogen in de urnentuin geen andere vaste planten en/of heesters worden geplant dan door 

de gemeente. 

  



 
 

 

Artikel 9. Gedenkteken urnennis 
1. De urnennissen in de urnenmuur mogen uitsluitend worden afgesloten met een door de 

gemeente beschikbaar gestelde afdekplaat. 

2. De op de afdekplaat aan te brengen belettering moet door de rechthebbende geschieden. 

 

Artikel 10. Losse bloemen en planten 
Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf 

losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant. 

 

Artikel 11. Vaste en winterharde gewassen 
De vaste en winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor 

het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte 

kunnen worden gehouden. 

 

Artikel 12. Voorwaarden beplanting 
1. Beplanting mag uitsluitend aangebracht worden binnen de begrenzing van het grafoppervlak. 

2. Beplanting dient binnen de begrenzing van het grafoppervlak te blijven. 

3. De beplanting bij een particulier graf en een particulier kindergraf mogen niet hoger zijn dan 100 

cm, gelijk aan de hoogte van het staande gedenkteken. 

4. De rechthebbende van een particulier graf is verantwoordelijk voor naleving van het gestelde in 

lid 1,2 en 3 van dit artikel. 

5. Beplanting die de genoemde afmeting in lid 3 van dit artikel te boven gaat kan door de gemeente 

verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor 

afgestorven beplanting. 

 

Artikel 13. Onderhoud door de gemeente 
Het college voorziet in het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen. Het schoonmaken van 

gedenktekens, het na verzakking opnieuw stellen van het gedenkteken, de verzorging, vernieuwing en 

herstellingen van grafbedekkingen is daaronder niet begrepen. 

 

Artikel 14. Onderhoud door de rechthebbende 
De rechthebbende is verplicht het gedenkteken en de betreffende beplanting op het graf behoorlijk te 

onderhouden of te herstellen. Onder dit onderhoud wordt verstaan: het uitvoeren van herstellingen van 

het grafteken en losse voorwerpen, het verven of vergulden van de opschriften, het aanbrengen, 

onderhouden en vernieuwen van losse planten en één- of meerjarige gewassen en het verwijderen van 

dode planten. Het afval dat vrijkomt bij het onderhoud dient door een ieder van de begraafplaatsen te 

worden meegenomen of in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd. 

 

Artikel 15. Slotbepalingen 
1. In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist het college. 

2. Deze nadere regels treden in plaats van alle voorgaande voorschriften van de begraafplaatsen 

met betrekking tot openstelling, graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen. 

3. Deze nadere regels treden, na bekendmaking daarvan in werking op 1 januari 2019, gelijktijdig 

met de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Maasdriel 2019. 

  



 
 

 

 

4. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, 

asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen 2019. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 4 september 2018. 

 

 

 

 

 

 

G.T. Wildeman       H. van Kooten 

secretaris,       burgemeester, 


