
Uitvoeringsbesluit grafbedekking 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard, 

gelet op artikel 20 tweede lid, en artikel 21 derde lid en artikel 22 eerste lid van de ‘Verordening 
Algemene Begraafplaatsen Albrandswaard 2021, besluiten vast te stellen de volgende nadere 
regels voor de grafbedekkingen.  

Artikel 1 Aanvraag vergunning gedenkteken 
1. Bij de schriftelijke aanvraag voor een vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort

een werktekening te worden ingediend.
2. Op deze werktekening dienen ten minste 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 hoe de belettering is aangebracht (ingehakt, metaal ed.);
d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
e. de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken

daarop.
3. Voor het vervangen of uitbreiden van een bestaand gedenkteken dient een vergunning te worden

aangevraagd.
4. Het gedenkteken mag geen, naar het oordeel van de beheerder, ernstige afbreuk

doen aan het aanzien van de begraafplaats;
5. De tekst of afbeelding op het gedenkteken mag naar het oordeel van de beheerder niet

aanstootgevend of kwetsend zijn.

Artikel 2 Regels gedenktekens 
1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt zoals natuursteen,

metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Het gebruik van glas
is toegestaan, mits dit gelaagd glas is met een minimale dikte van 0,019 m. Bij gebruik van glas
dien(t)en de rechthebbende of nabestaanden van de rechthebbende, gezien de gevoeligheid van
het materiaal, bij een begrafenis of bijzetting in het betreffende graf op eigen kosten voor het
verwijderen en terugplaatsen van het monument zorg te laten dragen.

2. Met betrekking tot de afmetingen en de aard van de gedenktekens zijn de volgende regels
vastgesteld:
a. Voor begraafplaats Poortugaal:

1. Bij algemene graven mag een staand of een liggend gedenkteken worden
geplaatst. Ook een combinatie van een staand met liggend gedenkteken is
toegestaan. De toegestane afmetingen zijn: 1.80 m lang, 0.80 m breed en
maximaal 1.20 m hoog. Afhankelijk van de locatie van het graf mag uitsluitend een
liggend gedenkteken met de afmetingen 0.40 x 0.40 m worden geplaatst;

2.  Bij particuliere urnenkelders mag een gedenkteken worden aangebracht. De
toegestane afmetingen zijn 0.50 x 0.50 m;

3. Bij particuliere urnengraven mag zowel een staand als een liggend of een
combinatie van beide worden aangebracht. De toegestane afmetingen zijn
maximaal  0.50 m lang, 0.50 m breed en 0.50 m hoog;

4. Bij particuliere graven en grafkelders mag zowel een staand als een liggend of een
combinatie van beide worden aangebracht. De toegestane afmetingen zijn: 1.80 m
 lang, 0.80  m breed en maximaal 1.20 m hoog;



 

    
 

5. Bij particuliere dubbele graven en grafkelders mag zowel een staand als een liggend 
of een combinatie van beide worden aangebracht. De toegestane afmetingen zijn: 
1.80 m  lang, 1.60  m breed en maximaal 1.20 m hoog; 

6. Bij particuliere kindergraven mag zowel een staand als een liggend of een  
 combinatie van beide worden aangebracht. De toegestane afmetingen zijn,  
 voor de kindergraven gelegen in vak 13 1.40 m  lang, 0.80 m breed en maximaal 
1.20 m hoog;  

7. Voor de kindergraven gelegen in andere dan het in lid 2 sub a.5 genoemde vak zijn 
de toegestane afmetingen 1.80 m lang, 0.80 m breed en  maximaal 1.20 hoog;  

8. Bij particuliere foetusgraven is er de mogelijkheid een gedenkplaatje te laten 
plaatsen op het door de beheerder aangewezen en daarvoor bestemde locatie. Dit 
gedenkplaatje wordt geleverd en geplaatst door de gemeente Albrandswaard; 

9. Bij particuliere graven waarvoor het uitsluitend recht is verleend voor onbepaalde tijd 
en waarvoor gelijktijdig het recht is overgeboekt op naam van de gemeente 
Albrandswaard en waarvoor het onderhoud door de gemeente dient te geschieden 
dient plaatsing van het gedenkteken in overleg met de beheerder te geschieden; 

10. Om het beeldbepalend en historische karakter te behouden mogen in de daartoe 
aangewezen vakken uitsluitend materialen worden gebruikt zoals bij de omliggende 
graven.  

 b. Voor begraafplaats Rhoon: 
  1. Bij algemene graven mag een liggend gedenkteken worden geplaatst. De  

 toegestane afmetingen zijn 0.50 x 0.50 m (tegel);  
2.  Bij particuliere urnenkelders mag een gedenkteken worden aangebracht. De 

toegestane afmetingen zijn 0.50 x 0.50 m; 
 3. Bij particuliere urnengraven mag zowel een staand als een liggend of een  
   combinatie van beide worden aangebracht. De toegestane afmetingen zijn    

             maximaal  0.50 m lang, 0.50 m breed en 0.70 m hoog;   
  4. Bij particuliere graven en grafkelders mag zowel een staand als een liggend   
   gedenkteken of een combinatie van beide worden aangebracht. De toegestane  
   afmetingen zijn 1.80 x 0.80 x maximaal 1.20 m; 

5. Bij particuliere kindergraven mag zowel een staand als een liggend gedenkteken  
worden aangebracht. De toegestane afmetingen zijn voor de kindergraven gelegen 
in reeds bestaande (in gebruik genomen vóór 2021)  kindergrafvakken, 1.40 m  lang, 
0.80 m breed en maximaal 1.20 m hoog;  

6.  Voor de kindergraven gelegen in andere dan in lid 2 sub b.5 genoemde vakken zijn 
de toegestane afmetingen 1.80 m lang, 0.80 m breed en  maximaal 1.20 hoog;  

7, Bij particuliere foetusgraven is er de mogelijkheid een gedenkplaatje te laten 
plaatsen op het door de beheerder aangewezen en daarvoor bestemde locatie. Dit 
gedenkplaatje wordt geleverd en geplaatst door de gemeente Albrandswaard; 

8. Bij particuliere dubbele graven en grafkelders mag zowel een staand als een liggend 
of een combinatie van beide worden aangebracht. De toegestane afmetingen zijn 
1.80 m lang, 2.00 m breed en maximaal 1.20 meter hoog; 

9. Om het beeldbepalend en historische karakter te behouden mogen  uitsluitend 
materialen worden gebruikt zoals in de omliggende graven.  

3. Wanneer een gedenkteken uit meerdere onderdelen bestaat, worden deze vast aan het 
gedenkteken verbonden en/of afzonderlijk bevestigd of gefundeerd. 

4. Het plaatsen van losse voorwerpen is slechts toegestaan binnen de maximaal beschikbare 
(graf)oppervlakte. De gemeente is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van los 
geplaatste voorwerpen. 

5. Bij particuliere graven waarvoor het uitsluitend recht is verleend voor onbepaalde tijd en 
waarvoor gelijktijdig het recht is overgeboekt op naam van de gemeente Albrandswaard en 
waarvoor het onderhoud door de gemeente dient te geschieden dient plaatsing van het 
gedenkteken in overleg met de beheerder te geschieden. 



 

    
 

6. Het (doen) plaatsen van gedenktekens geschiedt door de rechthebbende of door de 
belanghebbende (met uitzondering van de graven bedoeld in artikel 16 lid 5 van de 
Verordening algemene begraafplaatsen). 

7. Het is verplicht aan de rechterzijkant(korte kant) aan de bovenzijde van het gedenkteken het 
grafnummer te graveren. 

8. Het is verplicht een betonnen funderingsplaat/-tegel onder het te plaatsen monument te 
plaatsen. 

9. Indien geen vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken verleend is, zal de beheerder 
geen toestemming verlenen het monument te plaatsen. 

10. De van gemeentewege aangebrachte tijdelijke grafmarkeringen worden verwijderd wanneer er 
een gedenkteken geplaatst is. Wanneer geen gedenkteken wordt geplaatst, worden de 
markeringen na verloop van één jaar verwijderd. Op verzoek kan de markering na het 
verwijderen (zonder houder) worden opgehaald door de rechthebbende/belanghebbende. 

11. De rechthebbende of belanghebbende is verplicht de grafbedekking in goede staat te houden. 
Hieronder wordt ook verstaan het vrijhouden van onkruid en snoeien van de beplanting, 
zodanig dat schade en overlast aan naburige graven wordt voorkomen. 

12. Het gedenkteken kan alleen worden geplaatst wanneer een vergunning is verleend en in overleg 
met de beheerder van de begraafplaats. Het voornemen tot plaatsing dient uiterlijk twee dagen 
van te voren kenbaar te worden gemaakt. 

 
Artikel 3 Voorschriften voor plaatsing gedenkteken 
1. Het aanbrengen van een gedenkteken mag slechts gebeuren op vertoon van de vergunning en, 

ter beperking van verzakking, niet eerder dan zes weken na de eerste begraving. Deze termijn 
geldt niet voor gedenktekens op grafkelders.  

 
Artikel 4 Regels beplanting en voorwerpen 
1. Het (doen) aanbrengen van grafbeplanting geschiedt bij algemene graven op de algemene 

begraafplaats Rhoon door of namens de beheerder.  
2. Het (doen) aanbrengen van grafbeplanting geschiedt bij particuliere graven door of namens de 

rechthebbende. 
3. Op een graf kunnen zonder vergunning (pot-)planten en bloemen worden geplant of geplaatst. 
4. De afmetingen van de grafbeplanting is qua lengte en breedte gelijk aan die van de liggende 

gedenktekens genoemd in artikel 2 lid 2 sub a en b. De hoogte mag maximaal 0.50 m zijn. Het 
opschrift op het gedenkteken moet altijd leesbaar zijn. 

5. Het is niet toegestaan grafbeplanting achter het gedenkteken of tussen de graven te plaatsen. 
De beheerder behoudt zich het recht voor dit te verwijderen. 

6.   Het is niet toegestaan voorwerpen achter het gedenkteken of tussen de graven te plaatsen. 
7.   Het toepassen van glazen vazen is niet toegestaan. Ook het gebruik van andere constructies   
      en voorwerpen die sterk onderhevig zijn aan weersinvloeden is niet toegestaan.  
8. Op graven aangebrachte grafbedekking kan tijdelijk worden weggenomen indien dit door de 

beheerder noodzakelijk wordt geacht.  
9. Het is niet toegestaan om grind op/om/tussen en voor de graven te plaatsen. Grind is slechts 

toegestaan binnen een op een gesloten betonnen plaat bevestigde omlijsting. (de afmetingen 
van deze omlijsting zijn vastgelegd in artikel 2) de breedte 0.80 m. Reeds aangebracht grind 
wordt gedoogd. De beheerder behoudt zich het recht voor dit grind te verwijderen indien dit 
noodzakelijk wordt geacht. Het doen aanbrengen van natuurlijk afbreekbare materialen zoals 
boomschors, cacaodoppen of schelpen op of rond het graf is toegestaan. 

 

Artikel 5  Bijzondere grafbedekking 
1. Op een door de beheerder aan te wijzen gedeelte van de begraafplaats, kan een 

grafbedekking worden geplaatst waarvan de afmetingen en vormgeving vrij zijn, mits deze 
binnen de zone blijft. Informatie hierover kunt u bij de beheerder verkrijgen. 

 



 

    
 

Artikel 6  Onderhoud grafbedekking door de gemeente 
1. Indien er voor een vervallen graf op begraafplaats Rhoon of Poortugaal gelegen in de daartoe 

aangewezen vakken (zie situatietekening bijlage 1 en 2) uitsluitend geen belangstellende is die 
de grafrechten wil verwerven, wordt volledig in het onderhoud van de grafbedekking voorzien 
indien het graf op de lijst van historische graven volgens artikel 27 van de Verordening 
Algemene Begraafplaatsen 2021 staat. Onder volledig onderhoud wordt mede verstaan het 
herstellen van een ondeugdelijke constructie van het gedenkteken. 

2. Bij een vervallen graf op begraafplaats Rhoon of Poortugaal, gelegen in de daartoe 
aangewezen vakken (zie situatietekening bijlage 1 en 2) dat niet op de in lid 1 genoemde lijst 
van historische graven staat en waarvan geen belangstellende is die de grafrechten wil 
verwerven, wordt de grafbeplanting volledig onderhouden. Een ondeugdelijke constructie van 
het gedenkteken wordt niet volledig hersteld. Om gevaar voor afbreken te voorkomen wordt het 
gedenkteken op het graf neergelegd.  

3. Voor een graf voor onbepaalde tijd, uitgegeven na 2020, waarvoor de grafrechten zijn 
overgeschreven op naam van de gemeente Albrandswaard teneinde het onderhoud door de 
gemeente te laten uitvoeren wordt één keer per maand het gedenkteken nat gereinigd. 
Wanneer ernstige vervuiling is opgetreden zal de beheerder bepalen of dit buiten de reguliere 
schoonmaaktijden wordt gereinigd. Ook zal de beplanting maandelijks op nader vast te stellen 
tijden worden bijgehouden. Grafmonumenten zullen worden hersteld indien de beheerder dit 
nodig acht en uitsluitend dan wanneer er geen andere partij aansprakelijk kan worden gesteld. 
 

Artikel 7  Slotbepalingen 
1. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan 
2. Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit grafbedekking. 
3. De “nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Albrandswaard 2011” worden ingetrokken.  
 
Albrandswaard, 
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Albrandswaard, 
 
de secretaris,      de burgemeester,   
 
 




