
        

ST. LAMBERTUSPAROCHIE NEDERWEERT 

 

PAROCHIE KERKHOF 

 

Nadere regeling en bepalingen behorende bij het  
Reglement van de R.K. Begraafplaats bij de St. Lambertuskerk 

te Nederweert 
 

In verband met het wederom in gebruik nemen van de begraafplaats voor de uitgifte 

van graven heeft het bestuur de hierna volgende regeling vastgesteld, als zijnde een 

aanvulling op Reglement van de R.K. Begraafplaats bij de St. Lambertuskerk te 

Nederweert (vastgesteld op 8 november 1995), verder te noemen kerkhofreglement. 

In dit reglement onder  1a  Bestuur: te lezen: “het bestuur cq parochiecommissie”. 

 

1. Het kerkhof bij de St. Lambertuskerk is een parochieel kerkhof. Het is uitsluitend 

bestemd voor de parochianen van de St. Lambertusparochie Nederweert of 

oud-parochianen, die naar het oordeel van de parochiecommissie een duidelijke 

binding hebben met de parochie en vooraf een kerkelijke uitvaart heeft plaats 

gehad. 

Van deze regel kan weer worden afgeweken indien men rechthebbende is op een 

graf of minimaal vijf jaar voorafgaande aan hun overlijden de minimale 

kerkbijdrage heeft betaald. 



Parochianen met een kerkelijke uitvaart die vier jaar voorafgaande aan hun 

overlijden voldoende kerkbijdrage hebben betaald aan de St. Lambertus- 

parochie, ontvangen een reductie op de grafrechtkosten.  
 

2. Er mogen graven worden uitgegeven voor resten van parochianen die elders 

worden opgraven om hier op het kerkhof te worden herbegraven. 

 

3. De uit te geven graven zijn uitsluitend bestemd om enkel- of dubbeldiep belegd 

te worden. 

 

4. Er kunnen geen graven vooraf worden gereserveerd. Wel is reservering mogelijk 

van een graf dat een Gemeentelijk monument is, voorzover daarop geen 

grafrecht rust en men daarvoor een bijdrage betaalt zoals vermeld in de tarieven 

lijst. Hierbij dienen de voorwaarden van de Gemeentelijke Monumenten in acht 

genomen te worden. 

In alle overige gevallen kunnen bij overlijden de nabestaanden een graf kiezen 

dat aansluit aan een bestaand graf. Maakt men die keuze niet dan is de 

begraafplaats in volgorde van de aanwezige ruimte. 

 

5. Het delven en dichten van het graf dient plaats te hebben onder 

verantwoordelijkheid van de begrafenisondernemer / uitvaartverzorgings-dienst 

met inachtneming van het gestelde in art. 5 en 6 van het kerkhof-reglement. Het 

delven en dichten van het graf dienen op een vakkundige wijze en geheel volgens 

de regels van de ARBO-dient plaats te hebben.  

 

De grafdelver dient ruim voor de uitvaart te controleren of het delven van het graf 

op de aangegeven plaats probleemloos kan plaats hebben.  

Bij het dichten van het graf moet boven het graf over de volle lengte en breedte, 

boven het aansluitend terrein een terp van 15 cm hoogte aanwezig zijn. 

 

6. Aan te brengen graftekens moeten voldoen aan door de parochiecommissie te 

stellen eisen en mogen horizontaal gemeten niet breder dan 80 cm en niet langer 

dan 160 cm zijn. De hoogte van het grafteken mag aan hoofdzijde niet hoger dan 

120 cm zijn. Het grafteken en/of plaat dient op een paalfundering te worden 

geplaatst. Van alle graftekens moet vooraf een schets met opschrift ter 

goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd. 

 

7. Bij het verstrekken van een opdracht aan een steenhouwer dienen de onder punt 

6 vermelde gegevens vermeld te worden. Na goedkeuring dient degene die het 



grafteken plaatst, ca 1 week voor plaatsing aan de beheerder de dag en het 

tijdstip te melden dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. De beheerder zal de 

juiste plek met piketjes aangeven. 

 

8. Beplanting, bloemen e.d. mogen niet buiten de afmetingen van het graf 80 x 160 

cm worden geplaatst en mogen niet hoger dan 60 cm zijn of worden. 

 

9. Er worden alleen grafrechten voor een periode van 20 jaar verleend, die na 

afloop van de eerste periode telkens met 10 jaar verlengd kunnen worden. De in 

de tarievenlijst vermelde grafrechtkosten zijn inclusief een bijdrage voor het 

ruimen, zodra het grafrecht verlopen is en er geen verlenging plaats heeft. In 

deze kosten zijn niet inbegrepen de kosten voor het grafteken en de 

werkzaamheden, vermeld onder punt 5, 6 en 7. 

 

10. Voor een bijzetting worden de grafrechten opnieuw voor 20 jaar vastgesteld. De 

alsdan geldende kosten worden vastgesteld aan de hand van de tarievenlijst. 

 

11. Overeenkomstig het gestelde in art. 25 zal de parochiecommissie grafputten voor 

het plaatsen van urnen en/of asbussen beschikbaar stellen. Daarnaast is het 

ingevolge art. 26 van het kerkhofreglement mogelijk om in een graf waarop 

grafrechten rusten, een asbus of urn te doen bijzetten. Overeenkomstig het 

gestelde in art. 27 van het kerkhofreglement wordt verstrooiing van de as in een 

graf of elders op het kerkhof niet toegestaan. 

 

12. De grafrechten voor een grafput worden voor 20 jaar verleend.  De in de 

tarieven lijst vermelde grafrechtkosten zijn inclusief een bijdrage voor het inzetten 

en dichten van de put, alsmede de kosten voor het ruimen, zodra het grafrecht 

verlopen is en er geen verlenging plaats heeft. In deze kosten zijn niet begrepen 

de kosten voor een natuursteen afdekplaat (grafteken) en de plaatsing hiervan. 

Voor bijzetting in een urnengraf of bestaand graf waarop men grafrechten heeft, is 

het vermelde onder punt 10 van toepassing. 

 

13. De tekst bij artikel 19 van het kerkhofreglement. vervangen door: 

Wanneer in een eigen (urnen-)graf, bestemd tot het begraven van meerdere 

overledenen, een bijzetting heeft plaatsgevonden, vervalt de bestaande grafakte 

en wordt, te rekenen vanaf de datum van bijzetting, een nieuwe grafakte 

opgemaakt voor een periode van 20 jaar. (besluit 14-11-1996) 

 



14. Voor de onder  9, 10, 12 en 15 vermelde tarieven wordt verwezen naar de 

tarievenlijst van het kerkhof. 

 

15. In het reglement achter artikel 24 invoegen artikel 24a Adoptiegraven.  
De parochiecommissie wijst een aantal als gemeentelijke monument aangewezen 

eigen graven aan, die onder de navolgende bijzondere voorwaarden worden 

uitgegeven als zogenaamd “adoptiegraf”.  
a. Het reserveren van een adoptiegraf kost eenmalig een bijdrage zoals vermeld 

in de tarievenlijst van de parochie; 

b. Het kiezen van een adoptiegraf op het moment of kort na het overlijden van 

een familielid kost eenmalig een bijdrage zoals vermeld in de tarievenlijst van de 

parochie; 

c. Bij begraving in een adoptiegraf verkrijgt men een grafrecht voor een termijn 

van 20 jaar voor het alsdan geldend tarief; 

d. Bij begraving in een adoptiegraf mag de naam van de overledene op een 

zodanige wijze worden aangebracht dat dit - naar het oordeel van het bestuur - 

geen afbreuk doet aan het monument; 

e. De rechthebbende van een adoptiegraf dient er voor te zorgen dat het 

grafmonument in de staat blijft waarin men dit heeft verkregen en goed wordt 

onderhouden. Indien hieraan naar het oordeel van de parochiecommissie  niet 

wordt voldaan, is de parochiecommissie, na aanschrijving, bevoegd de 

werkzaamheden voor de instandhouding van het monument voor rekening van de 

adoptiehouder uit te voeren; 

f. De rechthebbende van een adoptiegraf dient zich te houden aan de door of 

vanwege de gemeente Nederweert vastgestelde of nog nader vast te stellen 

regels en besluiten voor gemeentelijke monumenten.  

 

16. In gevallen waarin het reglement van de R.K. Begraafplaats van de St. 

Lambertusparochie en deze nadere regeling niet voorzien beslist de 

parochiecommissie. 

 

Vastgesteld in de vergadering van het kerkbestuur/parochiecommissie d.d. 20 

september 2000. Gewijzigd op 13 september 2011, 13 november 2012 (met vervallen 

“Reglement adoptiegraven van 26 mei 2005”}, 4 december 2017, 5 augustus en 7 

oktober 2019.   

  

Pastoor / voorzitter,     Administrateur, 

R. Schuffelers     M. Tinnemans 

   


