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Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging.  

 

Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, 

gelet op artikel 11, tweede lid, 12, 14, 16, 20, derde lid en 28, eerste lid, van de 

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Hillegom 2013; 

 

besluit vast te stellen de volgende: 

 

Nadere regels voor grafbedekkingen, de graven en asbezorging op de gemeentelijke 

begraafplaats. 

 

Artikel 1  Afmeting graf 

De afmetingen van een grafoppervlak bedragen 1.80 m bij 0.80 m (lengte x 

breedte). 

 

Artikel 2  Aanvraag vergunning grafbedekking 

1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een 

gedenkteken, dan wel het aanbrengen van een gedenkteken en/of belettering op 

of in de afsluitplaat van de urnennis, behoort een werktekening te worden 

ingediend. 

2. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen: 

 a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en 

lengtematen; 

 b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal; 

 c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn; 

 d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s); 

 e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het 

gedenkteken daarop. 

3.  De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders 

 schriftelijk medegedeeld. 

 

Artikel 3  Gedenkteken 

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, 
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zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een 

verduurzaamde houtsoort. 

2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf, genoemd 

in artikel 1, niet overschrijden. 

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

4. Gedenktekens moeten zodanig worden gefundeerd, dat verzakking niet mogelijk 

is. De constructie moet zodanig zijn, dat zij uit en in elkaar gezet kan worden 

zonder de cementvoegen te verbreken. Eventuele verbindingen moeten 

vakkundig worden aangebracht. 

5. De afmetingen en de situatie van de gedenktekens aan te brengen op de 

particuliere graven, moeten voldoen aan de volgende eisen: 

a.  Situatie liggend: 

  maximum lengte 1.80 m 

  maximum breedte 0.80 m 

  minimum dikte 0.08 m 

b.  Situatie staand: 

  maximum hoogte 1.00 m 

  maximum breedte 0.70 m 

  minimum dikte  0.06 m 

Indien sprake is van banden rondom, bedraagt de minimum dikte van de banden 

0.08 m. 

6. De afmetingen en de situatie van de gedenktekens aan te brengen op de 

particuliere kindergraven, moeten voldoen aan de volgende eisen: 

a.  Situatie liggend: 

  maximum lengte 1.50 m 

  maximum breedte 0.70 m 

  minimum dikte 0.08 m 

b.  Situatie staand: 

  maximum hoogte 0.80 m 

  maximum breedte 0.70 m 

  minimum dikte  0.06 m 

Indien sprake is van banden rondom, bedraagt de minimum dikte van de banden 

0.08 m. 
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7.  Op de particuliere urnenkelders mag één gedenkteken op het midden van de 

kelder in schuine stand onder een hoek van 35 graden worden aangebracht met 

een maximale lengte van 0.40 m, een maximale breedte van 0.50 m en een dikte 

van 0.06 m. 

8. De particuliere urnennissen en de particuliere bovengrondse graven zijn voorzien 

van een afsluitplaat. De rechthebbende kan deze laten voorzien van een 

inscriptie, gedenkteken en/of belettering in of op de plaat aangebracht met een 

maximale diepte van 1 centimeter of een maximale dikte van 1 centimeter. 

9. Op algemene graven mag per overledene een gedenkteken worden aangebracht, 

tot een maximum aantal van 3 per graf, mits wordt voldaan aan de volgende 

eisen betreffende afmetingen en situering: 

a. aan het voeteinde één liggende steen, lang 0.40 m, breed 0.50 m, dik 

0.06 m. 

b.  op het midden één steen in schuine stand onder een hoek van 35 graden, 

lang 0.40 m, breed 0.50 m, dik 0.06 m. 

c. aan het hoofdeinde één staande steen, maximum hoogte 0.60 m, breed 

0.50 m, dik 0.06 m.   

Voor zover nog geen steen aanwezig is, heeft de aanvrager de keuze uit de 

hiervoor onder a, b of c genoemde mogelijkheden. 

 

Artikel 4  Vereisten keldergraven 

1.  Het stichten van een grafkelder geschiedt door de zorg, voor risico en op kosten 

van de aanvrager na verkregen vergunning van het college. 

2.  De afmetingen van de ruimte waarbinnen een grafkelder mag worden 

aangebracht, zijn:   

 lengte 2,70 m x breedte 1,20 m x hoogte 1,50 m beneden maaiveld.  

3.  Degene die in een grafkelder wil doen begraven, is verplicht op zijn kosten deze 

kelder voor de begrafenis te laten openen en na het begraven terstond te laten 

sluiten. 

4.  Het openen van een grafkelder, anders dan tot het daarin opnemen van 

overledenen en in dat geval eerder dan twee uren tevoren, is verboden, tenzij de 

beheerder van de begraafplaats hiervoor toestemming heeft verleend. 

5.  Indien de rechthebbende zijn verplichtingen ten aanzien van het sluiten niet 
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nakomt, geschiedt sluiting op zijn kosten van gemeentewege. 

 

Artikel 5  Losse bloemen en planten 

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toe-

gestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige 

gewassen worden geplant. 

 

Artikel 6  Winterharde gewassen 

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom 

een maximale hoogte van 1.50 m hebben en de voor het graf beschikbare 

oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte 

kunnen worden gehouden.  

 

Artikel 7  Indeling en uitgifte der graven 

1. In algemene graven wordt gelegenheid gegeven om ten hoogste 3 lijken te 

begraven voor de tijd van 10 jaren;  

2. De particuliere graven worden uitgegeven voor het begraven van ten hoogste 3 

lijken dan wel het plaatsen van 3 asbussen met of zonder urnen of het 

verstrooien van de as van 3 overledenen. 

 

Artikel 8  De bezorging van as 

1. In algemene urnengraven wordt gelegenheid gegeven tot het doen bijzetten van 

asbussen met of zonder urnen voor de tijd van 10 jaren; 

2. De particuliere urnennissen zijn bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee 

asbussen met of zonder urnen. 

 

Artikel 9  Register en plaatsregistratie 

1.  In een openbaar register worden opgenomen de naam, geboortedatum en datum 

van overlijden van diegenen die zijn begraven of waarvan de as is bezorgd. 

Daarbij is vermeld de grafaanduiding en de dag van de begraving of de 

bijzetting. In het register zijn ook de gegevens van de rechthebbenden en de 

gebruikers van de graven met hun namen en adressen opgenomen.  

2.  De rechthebbenden zijn verplicht een wijziging van hun adres aan het college 
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door te geven. 

3.  Het college draagt er zorg voor dat van elke begraafplaats een gewaarmerkte  

 plattegrondtekening wordt aangehouden waarop de indeling en de 

grafnummering van de begraafplaats zijn aangegeven. 

 

Artikel 10  Slotbepalingen 

1 Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2013. 

2 Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de 

grafbedekkingen, de graven en asbezorging. 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 4 december 2012. 

 

De secretaris,      De voorzitter, 

 

Ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis  

 


