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Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. 
 
Burgemeester en wethouders van Voorst; 
 
gelet op de artikelen 3, 11, 12, 14, 16 en 19 van de Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen Voorst 2010; 
 
besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 
In deze regels wordt verstaan onder: 
a. begraafplaatsen: de begraafplaatsen Terwolde en Voorst; 
b. graf: een zandgraf of keldergraf; 
c. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere lijken 

worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van 
een bovengrondse muur of wand; 

d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 
e. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen; 
f. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het 

uitsluitend recht is verleend tot: 
1. het doen begraven en begraven houden van lijken; 
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
3. het doen verstrooien van as. 

g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden 
tot het doen begraven van lijken; 

h. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het 
uitsluitend recht is verleend tot: 
1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
2. het doen verstrooien van as. 

i.    algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt 
geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen; 

j. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het 
uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met 
of zonder urnen; 

k. particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken; 

l. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid; 
m. particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of 

rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen verstrooien van as; 
n. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of 

verstrooiingsplaats; 
o. beheerder: degene die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of 

degene die hem vervangt; 
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p. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is 
verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf, een particuliere gedenkplaats 
of particuliere verstrooiingsplaats; 

q. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een 
ruimte in een algemeen graf of een algemeen urnengraf is verleend, dan wel degene die 
redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden. 

 
Hoofdstuk 2 Openstelling en ordemaatregelen 
 
Artikel 2.1 Toegankelijkheid begraafplaatsen 
1.   De begraafplaatsen zijn dagelijks kosteloos voor het publiek toegankelijk tussen 08.00   
      uur en zonsondergang. 
 
Artikel 2.2 Ordemaatregelen 
1.  Op de begraafplaatsen heeft een ieder zich te houden aan de aanwijzigen van de   
     beheerder. 
2.  Kinderen beneden de veertien jaar mogen zich, zonder begeleiding van personen van    
     veertien jaar of ouder, niet op de begraafplaats begeven. 
3.  Het is verboden: 
     a. zich de toegang tot de begraafplaatsen te verschaffen, anders dan door de daarvoor     
         bestemde ingangen; 
     b. op de begraafplaatsen honden mee te voeren; 
     c. op de graven te lopen, te zitten of de begraafplaatsen te verontreinigen; 
     d. op de begraafplaatsen bloemen of andere waren te koop aan te bieden of aanbiedin-     
         gen te doen, die te maken hebben met begraven. 
4.   Personen die ter zake van het vervatte in dit artikel overtredingen begaan, kunnen door  
      de beheerder van de desbetreffende begraafplaats worden verwijderd. Tevens kan hen   
      de toegang tot de begraafplaatsen voor bepaalde tijd worden ontzegd. 
5.   De toegang tot de begraafplaatsen voor het plaatsen van gedenktekens of voor meer    
      dan regulier onderhoud aan graven of grafbedekkingen is van maandag tot en met  
      vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur, met uitzondering van de in artikel 3 van de  
      algemene termijnenwet vermelde dagen. 
6.   Alle afval, resterende materialen en dergelijke, ontstaan door werkzaamheden op de  
      begraafplaatsen, moeten na beëindiging van de werkzaamheden, onmiddellijk worden  
      verwijderd, zulks ten genoege van de beheerder van de desbetreffende begraafplaats. 
  
Hoofdstuk 3 Beheer en indeling begraafplaatsen 
 
Artikel 3.1 Indelingsplan en afmetingen graven 
1.  Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de begraafplaats een   
     indelingsplan op waarop zijn aangegeven de vakken, de categorieën, de nummering van  
     de uit te geven graven en urnenruimten, de plaats van asverstrooiing en eventuele    
     andere voorzieningen. 
2.  De afmetingen van een particulier graf bedraagt 2,35 meter x 1,10 meter. De afmetingen  
     van een particulier kindergraf, dat wil zeggen voor een kind tot de leeftijd van 6 jaar    
     bedraagt 1,75 meter x 1,00 meter. 
3.  Particuliere graven, bedoeld om urnen in bij te zetten, particuliere verstrooiingsplaatsen  
     alsmede particuliere gedenkplaatsen zijn 0,80 centimeter lang en 0,60 centimeter breed; 
4.  De uitgifte van graven buiten de normale volgorde op grond van het indelingsplan en  
     anders dan voor directe begraving kan alleen plaatsvinden als de wens te kennen wordt 
     gegeven een graf te hebben in de onmiddellijke nabijheid van een bloed- of aanverwant  
     tot in de tweede graad, waarbij sprake is van een bijzondere situatie. Dit ter beoordeling  
     van het college van burgemeester en wethouders.    
5.  Op begraafplaats Voorst is een vak speciaal bestemd voor pupillen van “de Lathmer”. 
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6.  Op het gemeentehuis is van de twee gemeentelijke begraafplaatsen een gedetailleerde 
     tekening aanwezig.  
 
Artikel 3.2 Aantal lijken per graf 
1.  In elke grafruimte, met uitzondering van kinder- en urnengraven, kunnen maximaal twee  
     lijken van personen van 6 jaar en ouder begraven worden. 
2.  In elke grafruimte, met uitzondering van kinder- en urnengraven, kunnen maximaal vier  
     personen beneden de zes jaar begraven worden. 
3.  In elke grafruimte, met uitzondering van kinder- en urnengraven, kan naast twee lijken  
     van zes jaar en ouder nog een lijk van een persoon jonger dan zes jaar begraven worden. 
4.  In een kindergrafruimte kan ten hoogste één lijk van een persoon jonger dan zes jaar  
     begraven worden. 
5.  Het zogenaamde “schudden” van graven is niet mogelijk tenzij wij hiervoor in bijzondere  
     gevallen toestemming verlenen. 
 
Artikel 3.3 Aantal asbussen per graf 
1.  In elke grafruimte, met uitzondering van kinder- en urnengraven, mogen naast het aantal  
     lijken genoemd in artikel 3.2, acht asbussen worden bijgezet. 
2.  In een urnengraf mogen ten hoogste vier asbussen worden bijgezet, afhankelijk van de    
     aanwezigheid en afmetingen van een urnenkelder. 
3.  In een kindergraf mogen naast één lijk vier asbussen worden bijgeplaatst. 
 
Artikel 3.4 Verstrooing van as op of in particuliere graven 
1.  Verstrooiing van as op of in particuliere graven is mogelijk mits de rechthebbende  
     hiervoor toestemming verleent en het aardoppervlak van het graf geschikt is om daar  
     as te verstrooien. 
 
Artikel 3.5 Plaatsen van asbussen op particuliere graven 
1.  Het plaatsen van asbussen, al of niet vervat in urnen, op particuliere graven is niet  
     mogelijk, tenzij het college van burgemeester en wethouders hiervoor in bijzondere  
     gevallen toestemming verlenen. 
 
Artikel 3.6 Urnennissen 
1.  In elke urnennis kunnen twee asbussen worden bijgezet. 
 
Artikel 3.7 Particuliere gedenkplaatsen 
1.  Particuliere gedenkplaatsen worden uitgegeven onder dezelfde voorwaarden als  
     urnengraven. 
 
Artikel 3.8 Particuliere verstrooiingsplaatsen 
1.  Particuliere verstrooiingsplaatsen worden uitgegeven onder dezelfde voorwaarden als  
     urnengraven. 
 
Hoofdstuk 4 Eisen voor gedenktekens 
 
Artikel 4.1 afmetingen van gedenktekens 
1.  De maximum afmetingen van gedenktekens op particuliere graven, niet zijnde  
     particuliere kindergraven, particuliere urnengraven, particuliere verstrooiings- en  
     gedenkpaatsen, zijn: 
     hoogte 110 centimeter boven het maaiveld; 
     breedte   100 centimeter; 
     lengte      200 centimeter. 
2.  De maximum afmetingen van particuliere gedenktekens op particuliere kindergraven zijn: 
     hoogte   65 centimeter boven het maaiveld; 
     breedte    70 centimeter; 
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     lengte    150 centimeter. 
3.  De maximum afmetingen van gedenktekens op een particulier urnengraf, particuliere  
     verstrooiings- en gedenkplaats zijn: 
     hoogte    50 centimeter boven het maaiveld; 
     lengte    40 centimeter. 
     breedte   40 centimeter. 
 
Artikel 4.2 Aanbrengen van firmanaam of reclame  
1.  Het aanbrengen van een firmanaam dan wel reclame op voorwerpen op een graf is niet   
     toegestaan. 
 
Artikel 4.3 Vergunning 
1.  Voor het aanbrengen dan wel verwijderen van een gedenkteken is op grond van artikel 19     
     van de de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Voorst 2010 een    
     vergunning nodig. Aan deze vergunning zijn kosten verbonden in de vorm van leges. 
2.  Voor het van gemeentewege laten aanbrengen van een standaard naamplaatje met tekst  

op de afdekplaat van een urnennis is een vergunning nodig. Hiervoor zijn leges 
verschuldigd. De tekst zal, in overleg met de rechthebbende, in opdracht van de 
gemeente worden gegraveerd.  

 
Artikel 4.4 Aan grafbedekking te stellen eisen   
1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals  
      natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen, glas of een verduurzaamde  
      houtsoort (bij gebruik van houten gedenktekens dient het hout te behoren tot  
      kwaliteitsklasse A, Kwaliteitseisen voor hout, KVH 1995: NEN 5466). 
2.   Een gedenkteken moet gedragen worden door een deugdelijke fundering. 
3.   De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden. 
4.   De gedenktekens moeten deugdelijk en zuiver te lood worden geplaatst. 
5.   Het plaatsen van voorwerpen binnen het plantvak is toegestaan, mits deze 

voorwerpen niet ontsierend zijn, een en ander ter onzer beoordeling. 
6.   Beplanting mag worden aangebracht. De beplanting, anders dan bomen die niet zijn 

toegestaan, mag de grenzen van het plantvak niet overschrijden, geen grotere hoogte 
bereiken dan 1,00 meter en andere graven niet overwoekeren. 

7.   Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is 
toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. De beheerder mag deze 
onaangekondigd en zonder enig recht op aanspraak verwijderen bij verwaarlozing. 

8.   Op particuliere graven is het aanbrengen van marmerslag en/of grind als 
grafbedekking toegestaan, mits dit is omsloten door een duurzame rand van 0,05 
meter op een geschikte fundering binnen de grenzen van het plantvak. 

9.   Gedenktekens mogen geen afbeeldingen of teksten bevatten die aanstootgevend,  
      ontsierend of kwetsend kunnen zijn voor anderen. 
10. Gedenktekens mogen geen voorwerpen bevatten die licht, geluid of anderszins 

hinder kunnen veroorzaken. 
11.   De beheerder is gemachtigd gedenktekens of delen daarvan te verwijderen of veilig 

te stellen indien deze een gevaar voor de omgeving of het gedenkteken zelf gaat  
        opleveren. 
12. Op de tussen de afzonderlijke graven gelegen ruimte mag geen grind en mogen 

evenmin andere steenachtige materialen worden aangebracht. Het ter plaatse 
aanbrengen van materiaal in de vorm van bijvoorbeeld boomschors is wel 
toegestaan. 

 
Hoofdstuk 5 De begraafplaatsadministratie 
1.  Er is sprake van een geautomatiseerde begraafplaatsenadministratie. 
2.  In die begraafplaatsadministratie wordt vastgelegd wie waar is begraven, wie  
     rechthebbende op het graf is en hoe lang de grafrechten nog duren. 
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Hoofdstuk 6 Slotbepalingen en citeertitel 
 
Artikel 6.1 Slotbepalingen 
Deze nadere regels treden in werking op de dag dat de Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen Voorst 2010 in werking treedt. Op deze datum vervallen de per 1 januari 
1998 in werking getreden nadere regels grafbedekkingen en het Besluit Beheersverordening 
begraafplaatsen Voorst 1998. 
 
Artikel 6.2 Citeertitel 
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels begraafplaatsen. 
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Voorst d.d. 15 juni 2010. 
 
 
De secretaris,    de burgemeester, 
E.J.M. van Leeuwen   drs. J.T.H.M. Penninx 


