1
VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS,
GRAFBEPLANTINGEN EN GRAFKELDERS
op de begraafplaats Rooms Katholiek Kerkhof Zwolle gelegen aan de Bisschop Willebrandlaan te
Zwolle.
Deze voorschriften behoren tot artikel 36 van het reglement van de begraafplaats voornoemd,
goedgekeurd door de Aartsbisschop van Utrecht.
Artikel 1
Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van
de begraafplaats, verdeeld in velden. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en letters
aangegeven.
Artikel 2
Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de
getekende grafakte worden getoond. Het ontwerp van een grafteken of beplanting behoeft tevoren
goedkeuring door het bestuur (materiaalkeuze bij het ontwerp te vermelden).
Artikel 3
a. Op veld O/01, O/02, O/03, O/04, N/02, N/03, N/04, (particuliere dubbele graven) worden op
de graven toegelaten liggende zerken en/of staande graftekens niet groter dan 1,90 m lang, 0,90 m
breed en 0,90 m hoog.
b. Op veld O/05 en op het uitbreidingsgedeelte (kindergraven):
worden op graven toegelaten liggende zerken en/of staande graftekens niet groter dan 1,10 m lang,
0,60 m breed, 0,70 m hoog en tussen 80 mm en 300 mm dik.
c. Op veld O/06 en veld U/06 uitbreiding (urnkeldergraven) worden op de graven toegelaten
liggende zerken en/of staande graftekens niet groter dan 0,50 m lang, 0,50 m breed en 0,55 m
hoog;
Op veld U/06 uitbreiding (urngraven) worden op de graven toegelaten zuilen/pilaren niet groter
dan 0,25 m lang, 0,25 m breed en 0,90 m hoog.
d. Op veld U/07 (particuliere dubbele graven) worden op de graven toegelaten staande graftekens
niet groter dan 0,70 m breed, 0,90 m hoog en max. 0,30 m dik. Er wordt geen grind, split en/of
omranding toegestaan.
e. Op veld U/08 (particuliere dubbele graven) worden op de graven toegelaten liggende zerken en of
staande graftekens niet groter dan 1,90 m lang, 0, 90 m breed en 0,90 m hoog.
f. Op veld U/09 (graven voor kelders) worden op de graven toegelaten liggende zerken niet groter
dan 2,00 m lang, 1,00 m breed en 0,20 m hoog en/of staande graftekens niet groter dan 1,00 m
breed en 0,90 m hoog.
g. Op een algemeen (urnen-)graf en op het strooiveld worden naamplaatjes toegelaten niet groter dan
0,20 m breed en 0,05 m hoog.
h. De urnenbewaarplaats biedt gesloten nissen. De afsluiting geschiedt door een plaat van door het
bestuur te bepalen materiaal en vorm. Achter een glazen/heldere afsluiting wordt/worden
sierurn(en) geplaatst. De sluitplaat mag worden voorzien van ingegraveerde tekst of symbolen.
Opmerkingen:
a. Bij aaneengesloten graven is een zerk/grafteken toegestaan met een maximale breedte die niet
groter is dan het meervoud van de toegestane breedte per graf.
b. Op de velden O/01 t/m O/04 en N/02 t/m N/04 kan op uitdrukkelijk verzoek een grafteken
worden toegestaan tot een hoogte van 1,40 m.
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Artikel 4
Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het
bestuur.
Zerken moeten worden gefundeerd door een gewapende betonplaat van gelijke afmetingen dik 50
mm.
Staande graftekens moeten zijn voorzien van tenminste een roestvast of koperen doker.
Op de velden O/01, O/02, O/03, en O/04 van het oude gedeelte van de begraafplaats mogen geen
andere dan hardstenen graftekens worden geplaatst.
Artikel 5
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met
een maximale hoogte van 0,30 m. Graven die niet worden beplant en/of worden onderhouden zullen
worden ingezaaid met graszaad.
Grind en/of split mag alleen binnen een omranding worden geplaatst.
Artikel 6
De inscripties op en de vorm van zerken, graftekens, urnen en urnnissen mogen niet storend of
grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers.
Artikel 7
Op de begraafplaats is het niet toegestaan te plaatsen:
a. ijzeren hekken;
b. palen met buizen of kettingen;
c. grafverlichting armaturen groter dan 300 mm lang, 300 mm breed en 300 mm hoog.
Artikel 8
Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.
Artikel 9
De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het
reglement van de begraafplaats.
Artikel 10
Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 7 van het reglement van de begraafplaats:
1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten
en het bijzetten van asbussen geschieden uitsluitend door het personeel van de begraafplaats of, in
opdracht van het bestuur, door derden. Aanwezigheid van derden is daarbij niet toegelaten
behoudens met toestemming van de beheerder.
2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het
onderhoud van de graftekens en/of beplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te
verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen
van de beheerder.
3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en
diensten in de aula of de kapel. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten
worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de
nabestaanden toegelaten.
4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden
meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.
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Artikel 11
Voor het plaatsen van zerken en graftekens wordt door het bestuur een recht geheven.
Artikel 12
Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken dient de rechthebbende - of de leverancier namens de
rechthebbende -, schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met
vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende
met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk
aan de aanvrager worden medegedeeld.
(Artikel 38 van het reglement van de begraafplaats bepaalt:
– Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een
bijzetting en tot herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de
rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen
drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de
begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen.)
Artikel 13
Grafkelders worden toegelaten, die geen grotere oppervlakte mogen innemen dan de oppervlakte van
het graf. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Gemetselde graven worden
opgetrokken in wanden van metselsteen tot 100 mm onder het maaiveld op een vloerplaat van
gewapend beton. Alle grafkelders dienen niet luchtdicht te worden afgesloten met afdekplaat van
gewapend beton voordat het grafteken geplaatst wordt. De afdekplaat wordt zo geplaatst dat de
bovenkant 50 mm of meer onder het maaiveld is.
Artikel 14
Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten (hierna te noemen ondernemers) is de
begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Voor bezoekers is de begraafplaats toegankelijk van 1 april tot en met 2 november van 9.00 tot 19.30
uur en van 3 november tot en met 31 maart van 9.00 tot 16.30 uur.
Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens en urnen
niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder.
Artikel 15
Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de
groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact
opgenomen met de beheerder.
Artikel 16
Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden
door vervoermiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar
zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.
Artikel 17
De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de
begraafplaats.
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Artikel 18
Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het
oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur is
verboden.
Artikel 19
De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en
transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de
begraafplaats. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden
gericht tot de beheerder.
Artikel 20
Voor het plaatsen van een grafteken, grafbeplanting of grafkelder dat niet voldoet aan deze
voorschriften kan het bestuur bij uitzondering ontheffing verlenen in de naar haar oordeel daarvoor in
aanmerking komende gevallen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 januari 2015.

J.P. Tuin, voorzitter

J.H. Berends, secretaris.

