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Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen op de  

R.K. Begraafplaats St. Agatha te Leidschendam. 

 
De voorschriften behoren tot artikel 36 van het reglement van de begraafplaats voornoemd, 
gewijzigd d.d. 27 juni 2016. 
 
Artikel 1 
Voordat op een graf een grafteken wordt toegelaten dient aan de beheerder daartoe een 
schriftelijk verzoek te worden ingediend.  
Met het plaatsen van het grafteken dient te worden gewacht totdat een schriftelijke 
akkoordverklaring, voorzien van het grafnummer, van de beheerder is ontvangen en de 
betaling van het monumentrecht heeft plaatsgevonden. 
 
Artikel 2 
Graftekens op: 
a. een particulier-/ familie graf. 

Op deze graven worden toegelaten liggende zerken in de afmeting 180 x 80 cm, 
evenals staande stenen of kruisen met een maximale hoogte van 100 cm en een 
maximum breedte van 80 cm. Banden en/of platen verbonden aan staande stenen of 
kruisen mogen samen maximaal 180 cm lang zijn. 

b. een algemeen (urnen) graf. Op deze graven worden toegelaten liggende stenen 
met de maximale afmeting 50 x 40 cm.,  

c. een kindergraf, zie onder b. een algemeen (urnen) graf. 
d. een begraafplek in de asbussen tuin. Hier worden toegelaten gedenktekens met een 

maximale afmeting van 30 x 30 cm en een hoogte van maximaal 30 cm. 
e. op alle soorten graven wordt een naambordje van kunststof toegestaan met een 

maximale afmeting van 20 x 15 cm. Hiervoor is geen monumentrecht verschuldigd. 
Na plaatsing van een grafmonument wordt dit naambordje verwijderd. 

 
Artikel 3 
De zerken en graftekens moeten worden vervaardigd van natuursteen (hardsteen, graniet of 
marmer). De zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een afzonderlijke fundering, 
sokkel of roef. Staande graftekens dienen, naar gangbare normen, te worden verankerd.  

 
Artikel 4 
Verzoeken om afwijkingen moeten worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur behoudt 
zich het recht voor zonder opgaaf van redenen het verzoek te weigeren. 
 
Artikel 5 
Grafbeplanting/markering. 
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf zelf. Dat is voor een 
particulier graf 180 x 80 cm en voor een algemeen graf de bestemde grafstrook met een 
maximale breedte van 80 cm. Voor een begraafplek in de asbussen tuin geldt de afmeting 60 
x 60 cm. Naar het inzicht van de beheerder kan overmatige begroeiing c.q. markering  
worden verwijderd. 
 
Artikel 6 
Het bestuur behoudt zich het recht voor inscripties, teksten of andere uitingen, welke naar 
haar oordeel storend kunnen zijn voor nabestaanden of bezoekers, te weigeren. 
 
 
 
 
 



 2 

Artikel 7 
Indien gebruik wordt gemaakt van staande stenen of kruizen en daaraan verbonden 
grafbanden en daartussen grind of marmerslag toegevoegd, dan dient gebruik te worden 
gemaakt van een betonplaat welke met de grafbanden is verankerd. 
 
Artikel 8 
De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen 
van het reglement van de begraafplaats. 
 
Artikel 9 
De bepalingen met betrekking tot de werkzaamheden op de begraafplaats zijn vastgelegd in 
artikel 6 van het reglement. 
 
Artikel 10 
Voor het plaatsen van zerken en graftekens wordt een monumentrecht geheven. 
 
Artikel 11 
Een verzoek tot het plaatsen van een zerk of grafteken door een leverancier, wordt geacht 
de instemming te hebben van de rechthebbende. Indien een bijzetting in een eigen (urnen-) 
graf moet plaatsvinden dan wordt geacht dat de rechthebbende naast de opdracht tot het 
openen van het graf tevens opdracht te hebben gegeven een op het graf aanwezig grafteken 
te verwijderen en na bijzetting direct weer te herplaatsen. Hiervoor zal een apart tarief 
worden geheven. 
 
Artikel 12 
Alleen de verharde paden mogen worden bereden met vervoermiddelen. De beheerder is 
bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn/haar oordeel te hoge wieldruk of een te grote 
afmeting de toegang te ontzeggen. 
 
Artikel 13 
Ondernemers of zij die werkzaamheden op de begraafplaats uitvoeren, zijn aansprakelijk 
voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats. 
 
Artikel 14 
Werkzaamheden op de begraafplaats dienen op gepaste wijze te worden uitgevoerd. Bij 
overlast door gebruik van apparatuur of muziek etcetera, kan de toegang tot de 
begraafplaats worden ontzegd. 
 
 
Het bestuur 
R.K. Begraafplaats St. Agatha 
27 juni 2016 
 


