
Beknopt reglement RK en Algemeen 
Uitgangspunt bij dit reglement is een 
tweetal verordeningen van de Gemeente 
Nuenen: 
a. Beheersverordening Gemeentelijke 

begraafplaatsen Nuenen c.a. 2011, 
vastgesteld in de raadsvergadering 
van 3 maart 2011  

b. Verordening op de heffing en de 
invordering van lijkbezorgings-
rechten gemeente Nuenen c.a. 2011, 
vastgesteld in de raadsvergadering 
van 3 maart 2011 

c. Bepalingen inzake gedenktekens 
Dit reglement treedt in werking op 01-01-
2017; daarmee zijn voorgaande 
reglementen vervallen. 
 

Voorschriften voor Begravingen 
Wanneer een stoffelijk overschot of asbus 
begraven of bijgezet moet worden zal een 
graf aangevraagd moeten worden bij de 
beheerder van de begraafplaats. 
De kist met de overledene of de asbus 
moeten zijn voorzien van een 
identiteitskenmerk/registratienummer. 
De gegevens van het kenmerk moeten 
overeenstemmen met de administratie 
van de begraafplaats. 
 

Begravingen 
Alle graven bestaan uit twee grafruimten 
boven elkaar; in een particulier graf 
mogen maximaal twee overledenen plus 
één asbus/urn worden begraven; in een 
urnengraf mogen maximaal 4 asbussen 
worden geplaatst. Op aanvraag is 
begraving in familiegraf mogelijk. 
In de grafakte wordt vermeld welk graf is 
uitgegeven tegen welke prijs en voor welke 
termijn; de rechthebbende op het graf 
ontvangt een exemplaar hiervan.  

Door ondertekening van de grafakte 
bevestigt de rechthebbende, dat hij/zij het 
reglement heeft ontvangen en daarnaar zal 
handelen. 
 
Voor een graf moeten grafrechten worden 
betaald; dit recht wordt gevestigd voor 20 
jaar met de mogelijkheid te verlengen met 
10 jaar. Op aanvraag is ook een reservering 
mogelijk. 
 
Voor het delven van een graf en voor het 
ruimen van het graf inclusief gedenktekens 
en/of beplanting bij einde van de termijn 
waarvoor een grafrecht is aangegaan, 
wordt eenmalig per graf een bedrag 
geheven ter bestrijding van de kosten 
hiervan. Het bedrag van de grafrechten en 
het eenmalige bedrag wordt door de 
Gemeente Nuenen c.a. bepaald. 
 

Bijzetting 
In geval van een bijzetting wordt de 
lopende termijn waarover grafrechten zijn 
betaald afgesloten. Een nieuwe termijn van 
20 jaren gaat in vanaf de bijzetting. De 
hoogte van de nieuwe grafrechten wordt 
berekend op basis van de dan geldende 
tarieven. Aangezien er sprake is van een 
resterende termijn van de eerste begraving 
waarvoor reeds grafrechten zijn betaald, 
worden deze verrekend op basis van de 
oorspronkelijke tarieven 
 

Adreswijziging 
De rechthebbende is verplicht zijn/haar 
adres aan de beheerder op te geven, 
alsmede de wijziging daarvan. 
 

Gedenktekens  
Toestemming voor het hebben van een 
gedenkteken moet bij het bestuur worden 
aangevraagd door de rechthebbende van 

de grafruimte en op zijn/haar naam 
gesteld.  
Door het bestuur van de begraafplaats 
wordt - nadat de verwelkte bloemen zijn 
verwijderd - een (tijdelijke) grafsteen 
geplaatst zonder opschrift. De kosten 
daarvan worden bij de eerste begraving 
doorberekend. Op het moment dat de 
rechthebbende een eigen gedenkteken 
laat plaatsen wordt de tijdelijke steen 
verwijderd en krijgt de rechthebbende de 
doorberekende kosten terug. 
 
Het eigen gedenkteken dient te voldoen 
aan esthetische eisen: het monument mag 
het waardige aanzicht van het graf in het 
bijzonder en het wezen van de 
begraafplaats in het algemeen, niet 
schaden. De inscripties, het gedenkteken 
of urn mogen niet storend of grievend zijn 
voor nabestaanden of bezoekers, dit ter 
beoordeling van het bestuur. Het gedenk-
teken moet binnen één jaar na de eerste 
begraving zijn geplaatst. 
De gedenktekens dienen op palen van 
minimaal 2,20 meter te worden geplaatst 
om verzakking te voorkomen.  
 

Staand + Liggend 
Gedenktekens bestaande uit een liggende 
steen met als afmeting 190 x 90 cm plus 
een staande steen met een afmeting van 
85 x 100 cm en max. 30 cm dik. 
  

Zerkmodel 
Gedenktekens bestaande uit een liggende 
grafsteen met inscriptie met als afmeting: 
190 x 90 cm. 

 
Staand op sokkel 
Staand gedenkteken met een hoogte van 
100 max. 85 breed, max. 30 cm dik, 
minimaal 8 cm dik staande op sokkel max. 

90 cm breed, max. 50 cm diep 8 t/m 15 cm 
dik. 

 
Urnengraf 
In diverse vakken: een liggende grafsteen 
met een inscriptie op een urnenkelder met 
als afmeting: 60 x 60 cm x 5 cm dik, ter 
afdekking van grafdeksel.  

Urnenzuil 
In diverse vakken mogelijk. Tegen betaling 
is metalen rand rond zuil mogelijk.  
 
Algemene bepalingen Gedenktekens 
Gedurende de termijn van het grafrecht 
blijven de gedenktekens en de 
grafbeplanting eigendom van de 
rechthebbende. De rechthebbende is dus 
verantwoordelijk voor de voorwerpen die 
zich op het graf bevindt, alsmede voor het 
onderhoud. 
 
Schade als gevolg van vorst, storm, 
wateroverlast, bliksem, ontploffing, 
vandalisme en andere van buiten komende 
oorzaken, diefstal van voorwerpen op het 
graf, is voor rekening van de 
rechthebbende. 
 

Grafbeplanting 

Buiten de grafafmeting mag geen vaste 
beplanting plaats vinden; beplanting mag 
niet hoger zijn dan 100 cm, niet breder dan 
de grafbedekking. 

 

Openstelling en rust op de 
begraafplaats 
De begraafplaats is voor bezoekers 
toegankelijk tussen zonsopkomst en 
zonsondergang. Kinderen beneden 12 jaar 
hebben slechts toegang, indien zij zijn 
vergezeld van minimaal één volwassene. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

OUDE LANDEN 
NUENEN 

Gemeentelijke Begraafplaats Oude 
Landen Nuenen 
 
Beekstraat 48 A,  
5673 NA  Nuenen 
 

 
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen via: 

 

   
06 – 143 38 304 (beheerder) 

 

 
begraafplaats.oudelanden@gmail.com 
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