
Reglement begraafplaats van de parochie St. Gerlach te Houthem 
 
1. In de gehuurde grafruimte mogen maximaal de stoffelijke resten  van één door  
    de rechthebbende of zijn rechtsopvolger(s) aan te wijzen overledenen, die niet  
    van een R.K. begrafenis zijn uitgesloten, worden beaard. 
2. Het R.K. kerkbestuur neemt geen verantwoordelijkheid, indien wettelijke 
    overheidsmaatregelen vorderen dat van deze overeenkomst moet worden   
    afgeweken. 
3. Indien en voor zover het beheer van de begraafplaats wordt overgedragen aan 
    een derde, treedt deze laatste in de rechten en plichten, welke voor het  
    kerkbestuur voortspruiten uit deze overeenkomst. 
4. Vervallen 
5. De afmetingen zijn voor de graven van: 
    a. kinderen:         lengte 2 meter, breedte 0,5 meter en diepte 1,5 meter. 
    b. volwassenen: lengte 2 meter, breedte 1 meter en diepte 2 meter. 
6. De aanleg van grafkelders, waaronder wordt verstaan graven waarvan de  
    wanden zijn vervaardigd van metselwerk, beton of dergelijke en/of welke zijn  
    gesloten anders dan met schone aarde, zulks naar het oordeel van het  
    kerkbestuur, is niet toegestaan. 
7. Op de graven is een ruimte ter breedte van het graf en 0,6 meter lang, gemeten  
    vanaf de hoofdzijde van de graven, bestemd voor het plaatsen van  
    grafmonumenten en voor beplanting. Afbakening van dit deel met banden,  
    stenen of ander materiaal, alsmede het beleggen hiervan met stenen, kiezel of   
    andere materialen, is niet toegestaan. Het overige deel van het graf wordt door  
    de zorg van het kerkbestuur voorzien van een grasmat. 
8. Indien een volgende begraving plaats heeft in een bestaand graf dient de huur te  
    worden verlengd tot minimaal 20 jaren. Bij vaststelling van het alsdan      
    verschuldigde huurbedrag wordt rekening gehouden met de reeds betaalde  
    huursom over de resterende huurtijd. 
9. Begravingen en opgravingen mogen slechts plaats hebben met toestemming van  
    het kerkbestuur. 
10. Het delven van graven en het doen van opgravingen mag slechts geschieden  
      door de grafdelver(s), aangewezen door het kerkbestuur. Opgravingen mogen  
      met toestemming van het kerkbestuur en volgens de aanwijzingen door of  
      vanwege dit bestuur te geven, ook plaats hebben door andere personen,  
      door dit bestuur daartoe deskundig geacht, een en ander met in acht neming  
      van de door de burgemeester op grond van de Wet op de lijkbezorging af te  
      geven toestemming. 
11. Bij het doen van opgravingen is aan het kerkbestuur een door dit bestuur vast te  
      stellen vergoeding verschuldigd, desverlangd bij voorschot te betalen, voor te  
      verwachten beschadigingen van de begraafplaats, inclusief het weer op niveau  
      brengen van het graf; aan rechthebbende derden is voorts schadeloosstelling  
      verschuldigd voor beschadigingen, eventueel berokkend aan andere graven of  
      daarop voorkomende opstanden. 
12. Het onderhoud van de begraafplaats geschiedt door de zorg van het  
      kerkbestuur met uitzondering van het gedeelte van de graven, bestemd voor het  
      plaatsen van grafmonumenten en voor beplanting. 
13. Grafmonumenten mogen slechts zijn vervaardigd van natuur- of kunststeen,  
      beton en smeed- of gietijzer; houten kruizen zijn niet toegestaan. 
14. PLAATSING VAN GRAFMONUMENTEN IS VERBODEN ZONDER  
      VOORAFGAANDE  VERGUNNING VAN HET KERKBESTUUR. Bij een  
      vergunningsaanvraag moet een deugdelijke beschrijving van de afmetingen van  
      het monument, van de daarop te plaatsen tekst en/of afbeelding(en) en van de  
      te bezigen materialen worden overgelegd. 
15. De afmetingen van de monumenten mogen slechts bedragen: 



      a. op kindergraven:  hoogte minimaal 0,5 meter en maximaal 0,6 meter,  
                                       breedte 0,5 meter en dikte maximaal 0,25 meter.  
      b. op andere graven: hoogte minimaal 1,1 meter en maximaal 1,2 meter,   
                                        breedte 1 meter en dikte maximaal 0,25 meter.  
16. Met uitzondering van betonkruizen moeten de grafmonumenten zijn gefundeerd:  
      a. op kindergraven tot 1,5 meter beneden peil van het maaiveld. 
      b. op andere graven tot 2 meter beneden peil van het maaiveld. 
17. Bij afwijking van het boven onder 15 of 16 bepaalde, dan wel van de in de  
      vergunning, bedoeld onder 14, vermelde voorwaarden, wordt geacht te zijn  
      gehandeld zonder vergunning en in strijd met deze overeenkomst. 
18. Het kerkbestuur is bevoegd om grafmonumenten geplaatst in  
      strijd met het bepaalde onder 13 t/m 16, dan wel indien het  
      bepaalde onder 17 van toepassing is, eigener beweging en op  
      kosten van de rechthebbende(n) te verwijderen dan wel te        
      doen verwijderen. De plaatsing van de grafmonumenten mag slechts  
      geschieden overeenkomstig de aanwijzingen van de door het kerkbestuur met  
      het onderhoud van het kerkhof belaste persoon. 
19. Beplantingen op de graven mogen maximaal de breedte van het graf bereiken  
      en mogen niet hoger zijn dan de hoogte van het geplaatste monument. 
20. Bij verwaarlozing van monument of beplanting moet op eerste aanzegging en  
      ten genoege van het kerkbestuur het nodige geschieden, bij gebreke waarvan  
      door de zorg van genoemd bestuur het monument of de beplanting kunnen  
      worden verwijderd. 
      Het gehele graf kan worden voorzien van een grasmat en worden gekenmerkt  
      met een paaltje voorzien van het volgnummer van het graf. 
21. In het algemeen mag de begraafplaats worden betreden tussen 8 uur des  
      morgens en zonsondergang, met uitzondering van Allerheiligen en Allerzielen,  
      wanneer zij is opengesteld tot het tijdstip van de avondsluiting van de kerk.  
      Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar mogen de begraafplaats slechts  
      bezoeken onder geleide van een volwassene, behoudens plaats hebbende  
      plechtigheden. 
22. Het is verboden om gedurende zon- en feestdagen alsmede gedurende  
      plechtigheden op de begraafplaats aldaar werkzaamheden uit te voeren. 
23. Voor zover zulks niet nodig is voor grafbezoek of het verrichten van  
      werkzaamheden, is het verboden zich buiten de paden van de begraafplaats te  
      begeven. Betreden van de grasmat is eveneens verboden tijdens opdooi. 
24. De rechthebbende en zijn rechtsopvolger(s) zijn gehouden tot een stipte  
      naleving van het bepaalde in deze overeenkomst, alsook van de bepalingen van  
      het reglement voor het R.K. kerkhof zoals dit thans geldt of nadien zal worden  
      gewijzigd. 
 


