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Parochie St. Brigida Noorbeek 

Klompestraat 9 

6255 AE NOORBEEK 
 

 

 

 

Aandachtpunten m.b.t. begraafplaats Noorbeek 

 

 Houdt s.v.p. grafstenen schoon en verwijder oude bloemen, etc. tijdig. Dit 

siert ons kerkhof temeer. 

 Bloemafval s.v.p. in de aanwezige bakken en niet ernaast. 

 Veelvoud van bloemen en stukken s.v..p. na de begrafenis liever zelf naar de 

stortplaats Margraten brengen (de bakken zijn hiervoor te klein). 

 Wilt U uw grafsteenhouwer erop wijzen dat hij afval en overtollige grond zelf 

afvoert en hij vooraf melding van de werkzaamheden maakt bij onze 

gemachtigde van de begraafplaats.   

 Het is verboden om een urn te plaatsen in het graf zonder dit te melden bij de 

beheerder van de begraafplaats. 

 Urnen, waarvan de grafrechten zijn verlopen, gaan naar de nabestaanden. 

Indien er geen nabestaanden zijn, dan zal er een plaats worden bepaald waar 

de as zal worden begraven. 

 Vanaf 01 januari 2018 zal bij de aanvraag van een graf een borgsom worden 

gevraagd voor het verwijderen van het graf na afloop van de overeenkomst 

 

 

 

 

De gemachtigde van de begraafplaats is dhr. René Gubbels, bereikbaar 

telefoonnummer: 06-51201034 
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REGLEMENT VOOR DE R.K. BEGRAAFPLAATS TE NOORBEEK 

 

Artikel 1. 

1. Het beheer van de R.K. begraafplaats gelegen te Noorbeek, in de gemeente 

Margraten, berust bij het kerkbestuur van de parochie St. Brigida, hierna te 

noemen het “bestuur”. 

2. Het bestuur is terzake het beheer van de begraafplaats gebonden aan het 

Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms 

Katholieke Kerk in Nederland en terzake van het beheer van de begraafplaats 

bovendien aan dit Reglement, alsmede de Wet op de Lijkbezorging en 

aanverwante regelingen. 

 

Artikel 2. 

Het bestuur kan een van zijn leden, een ander persoon of een commissie benoemen tot 

beheerder van de begraafplaats. 

De beheerder is belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats en heeft de 

bevoegdheid om namens het bestuur opdrachten te verlenen, het beheer van de 

begraafplaats betreffende en namens het bestuur grafrechten te verlenen. 

 

Artikel 3. 

In dit Reglement wordt verstaan onder: 

a. eigen (urnen-) graf: 

een ruimte op de begraafplaats bestemd voor het begraven van een of meer 

overledene of hun asbussen, waarvan het gebruiksrecht voor de duur van 20 jaar is 

verleend aan één rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement, welk 

recht kan worden verlengd. 

b. rechthebbende: 

de meerderjarige persoon aan wie het recht op een eigen  (urnen-)graf is verleend. 

c. asbus:  

hermetisch afgesloten koker met de as van de overledene, waarop diens naam  en 

voorletters, alsmede een registratienummer in onwisbare letters en cijfers staan 

vermeld. Met een asbus is gelijk te stellen het voorwerp waarin deze is 

opgeborgen, hier aangeduid als urn. 

d. grafrechten:  

het recht op een eigen (urnen-)graf en het recht op bewaring van een asbus in de 

urnenbewaarplaats, waarvoor het door het bestuur vast te stellen, mede ten 

behoeve van het onderhoud van de begraafplaats strekkende, tarief is voldaan. 

e. urnen-bewaarplaats / columbarium:  

voorziening op de begraafplaats waarin asbussen c.q. urnen in een onverbrekelijke 

ruimte worden opgeborgen. 

f. Bijzetting:  

a. het begraven van een overledene in een graf waarin reeds een overledene is 

begraven, danwel indien het een urnengraf betreft: 
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b. het begraven van een asbus in een graf waarin reeds een asbus is begraven, 

danwel indien het een columbarium betreft: 

c. het plaatsen van een asbus in een ruimte waarin zich reeds één asbus bevindt. 

g. Zondagen: 

Met zondagen worden voor de toepassing van dit reglement gelijkgesteld de 

tweede Paas- en Pinksterdag, Hemelvaartsdag, de beide Kerstdagen en Nieuwjaar. 

 

Artikel 4. 

1. De begraafplaats is dagelijks voor bezoekers en voor hen die werkzaamheden op 

de begraafplaats verrichten opengesteld van des voormiddags 08.00 uur tot een 

half uur na zonsondergang, met dien verstande, dat, voor zover het verrichten van 

werkzaamheden door derden betreft, bijzondere gevallen voorbehouden, deze 

openstelling niet geldt voor de zaterdag na des middags 13.00 uur noch voor de 

zondag. 

2. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, of op het einde van een werkdag, bestaat 

de verplichting onmiddellijk de graven en paden van alle materiaal en afval te 

zuiveren en dit af te voeren volgens aanwijzing van de beheerder. 

 

Artikel 5. 

1. Het terrein van de begraafplaats wordt verdeeld in met letters aangeduide vakken. 

In deze vakken zullen de graven met een nummer worden aangegeven. 

2. Er zijn afzonderlijke vakken voor kinder- en urnengraven. 

3. Het bestuur houdt zich het recht voor , de aanleg en de indeling van de 

begraafplaats alsmede het onderscheid in graven vast te stellen en te wijzigen. 

4. De afmetingen van de graven zijn als volgt: 

Enkel (enkel danwel dubbeldiep)  200  x   90 cm. 

Dubbelbreed (enkel danwel dubbeldiep) 200  x 180 cm. 

Kindergraf     150  x   70 cm. 

Urnengraf       60  x   60 cm. 

5. De graven zullen met inachtneming van lid 2 vak na vak en nummer na nummer 

door de beheerder worden uitgegeven, tenzij het bestuur afwijking van de 

volgorde toestaat of bepaalt. 

 

Artikel 6. 

1. De verlening van grafrechten kan strekken ten behoeve van het gebruik van een:  

- enkel graf (enkel- of dubbeldiep), hetgeen bestemd is voor het begraven van 

één (enkel) of, boven elkaar, twee (dubbeldiep) overledene(n). 

- dubbelbreed graf (enkel- of dubbeldiep), hetgeen bestemd is voor het naast 

elkaar begraven van twee (enkel) of, zowel naast als boven elkaar, vier 

(dubbeldiep) overledenen. 

- Kindergraf, hetgeen is bestemd voor het begraven van een overleden kind dat 

niet ouder was dan tien jaar. 

- urnengraf, hetgeen is bestemd voor het begraven van een of twee asbussen. 
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- ruimte in het columbarium, waarin een of twee asbussen kunnen worden 

geplaatst. 

2. een grafrecht wordt uitgegeven in de vorm van een schriftelijke overeenkomst die 

in tweevoud wordt opgemaakt. 

3. De grafrechten kunnen slechts worden verleend aan en ten name staan van een 

meerderjarige natuurlijke persoon, die verplicht is zijn adres en eventuele 

wijzigingen daarin aan het bestuur door te geven, onder de voorwaarden in dit 

reglement gesteld of door het bestuur later te stellen. 

4. Een rechthebbende kan zijn rechten aan een ander persoon overdragen, mits dit 

schriftelijk plaatsvindt en tegelijk een afschrift van de overdracht met vermelding 

van het adres van de rechtsopvolger door de rechthebbende aan het bestuur is 

toegezonden. 

5. Na overlijden van de rechthebbende dienen zijn erfgenamen binnen 1 jaar na 

bedoeld overlijden een nieuwe rechthebbende aan te wijzen en deze met 

aanduiding van adres schriftelijk aan het bestuur bekend te maken. Blijft dit 

achterwege dan vervalt na voormelde termijn het verleende grafrecht. 

 

Artikel 7. 

1. De grafrechten worden verleend voor een termijn van twintig jaar. De termijn 

begint op het moment dat voornoemde overeenkomst wordt gesloten. 

2.a. Het bestuur zal uiterlijk één jaar voor het verstrijken van een termijn, waarvoor 

grafrechten zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende 

schriftelijk attenderen op het eindigen van de grafrechten.  Zij zal tevens de 

voorwaarden bekend maken waaronder deze grafrechten verlengd kunnen worden 

voor een termijn van tien jaar. 

2.b. Indien het adres van de rechthebbende onjuist of onbekend is zal getracht worden 

het adres te achterhalen bij de afdeling Bevolking van het gemeentehuis. 

3. Kan het adres niet ingevolge lid 2.b. worden achterhaald dan zal alsdan het 

eindigen van de termijn door aanplakking worden medegedeeld bij het graf en de 

ingang van de begraafplaats. De mededeling blijft aangeplakt tot het einde van de 

termijn waarvoor het uitsluitend recht op een graf werd gevestigd. 

4. Een rechthebbende kan binnen twee jaren voor de afloop van de termijn 

schriftelijk verlenging van de grafrechten aanvragen voor een aansluitende 

periode van tien jaar. 

5. De verlenging van grafrechten wordt slechts verleend wanneer het onderhoud van 

het graf zich naar het oordeel van het bestuur niet bevindt in kennelijke staat van 

verwaarlozing en op de voorwaarden geldend op het tijdstip waarop de verlenging 

ingaat en volgens de alsdan geldende tarieven. 

6. Wanneer in een eigen (urnen-)graf, bestemd tot het begraven van meerdere 

overledenen danwel asbussen alsook ingeval van een urnenbewaarplaats bestemd 

tot het plaatsen van meerdere asbussen een bijzetting heeft plaatsgevonden wordt 

een lopende termijn van het grafrecht verlengd, indien daarvan tien of meer jaren 

verstreken zijn en wel met tien jaren, te rekenen vanaf de datum van bijzetting. 
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Artikel 8. 

1. Alle grafrechten eindigen door afloop van de gestelde termijn. 

2. Een rechthebbende kan bij de notariële akte dan wel onderhandse verklaring 

afstand doen van verkregen grafrechten. 

3. Indien de betaling van een overeengekomen verlenging van het grafrecht niet 

binnen één jaar na aanvang van de verlenging heeft plaatsgevonden vervalt het 

grafrecht. 

4. Het grafrecht kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 eindigen indien de 

rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplanting verwaarloost en na 

sommatie weigert te doen onderhouden. 

5. Het grafrecht eindigt indien de aankondiging van het aflopen van de termijn 

conform artikel 7 lid 3 heeft plaatsgevonden en de rechthebbende gedurende die 

periode niet heeft gereageerd. 

 

Artikel 9. 

1. Een begraving of bewaring van een asbus gebeurt op dag en uur tevoren overeen 

te komen met het bestuur / de beheerder onder overlegging van de voor een 

begraving c.q. bewaring noodzakelijke bescheiden, zoals het verlof tot begraving 

of bezorging van de as, de grafakte en de kwitantie van betaling van 

verschuldigde rechten of een duidelijk bewijs van begraving voor rekening van 

derden en de eventuele autorisatie van de rechthebbende. 

2. Het is niet toegestaan zonder medewerking van het daartoe door het bestuur 

aangewezen personeel een graf te delven, te dichten dan wel te openen c.q. over te 

gaan tot het plaatsen van asbussen. 

3. De lijkkist en een asbus moeten zijn voorzien van een registratienummer, hetgeen 

moet worden opgenomen in de administratie van de begraafplaats. De 

administratie van de begraafplaats bevat verder een register van de overledenen en 

een aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar zij begraven zijn alsmede 

een dergelijk register van de bewaarde asbussen. Deze registers zijn openbaar. 

 

Artikel 10. 

1. Zonder voorafgaande vergunning van het bestuur mag een rechthebbende geen 

grafteken en/of beplanting op een eigen graf doen aanbrengen. Deze moeten 

voldoen aan  de “Voorschriften betreffende graftekens en beplanting voor de R.K. 

begraafplaats te Noorbeek”. 

2. De graftekens moeten worden geplaatst op een veilige en verantwoorde wijze. 

3. De graftekens zijn eigendom van de rechthebbende. Het bestuur aanvaardt deze 

graftekens niet in beheer. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen 

, welke zich op de graven bevinden. Voor beschadigingen aan de graftekens  en/of 

aan voorwerpen, door welke oorzaak dan ook alsmede vermissingen, aanvaardt 

het bestuur geen aansprakelijkheid. 

4. Wanneer door het plaatsen van een grafteken, voorzieningen wegens herstel of 

renovatie daaronder begrepen, beschadigingen c.q. verzakkingen aan de aan 

derden toebehorende graven, graftekens en de zich op graven bevindende 
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voorwerpen en/of beplantingen ontstaan, dan zijn de daardoor ontstane onkosten 

voor rekening van de rechthebbende aan wie de vergunning tot het plaatsen van 

het grafteken is verleend. 

5. De graftekens, voorwerpen en beplantingen moeten behoorlijk worden 

onderhouden door de rechthebbende, zulks ten genoege van het bestuur. Onder 

behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan het doen herstellen, vernieuwen of 

waterpas stellen van graftekens en/of beplantingen. 

6. Wanneer naar het oordeel van het bestuur in het onderhoud van het graf niet of 

niet op behoorlijke wijze wordt voorzien, zal de rechthebbende schriftelijk worden 

gewaarschuwd om alsnog binnen drie maanden na datum van waarschuwing aan 

zijn verplichtingen voldoen. Blijkt het adres onbekend dan wordt de verklaring 

aangeplakt bij de ingang van de begraafplaats en bij het graf. Blijft de 

rechthebbende in gebreke hieraan binnen de aangegeven termijn gevolg te geven, 

dan kan het bestuur verklaren, dat de verkregen grafrechten door genoemd 

verzuim komen te vervallen. Van deze verklaring zal bij aangetekend schrijven, 

dan wel bij voortdurende onbekendheid van het adres door aanplakking, 

mededeling worden gedaan aan de rechthebbende. 

7. Binnen één maand na het eindigen van de grafrechten moeten grafteken en/of 

beplanting door de rechthebbende van het graf zijn verwijderd. Na afloop van 

deze termijn wordt de rechthebbende geacht afstand te hebben gedaan van zijn 

rechten op het grafteken en/of beplanting. Het bestuur is alsdan gerechtigd op 

kosten van rechthebbende het grafteken en/of beplanting te doen verwijderen en te 

doen vernietigen. 

 

Artikel 11. 

Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht en voor bijzettingen worden tarieven 

geheven. Het bestuur stelt een afzonderlijke lijst op van de voor de begraafplaats 

geldende tarieven. Deze tarieven worden naar het oordeel van het bestuur telkenmale 

aangepast, na verkregen goedkeuring van de bisschop van Roermond. 

 

Artikel 12. 

Het bestuur heeft het recht de (urnen-)graven en de in de urnenbewaarplaats bewaarde 

asbussen, waarvan de rechten meer dan één maand vervallen zijn, te doen ruimen, met 

inachtneming van de wettelijke termijn. 

 

Artikel 13. 

1. Het bestuur behoudt zich het recht voor, de begraafplaats voor begraving te sluiten 

of gesloten te doen verklaren, zulks met inachtneming van de bepalingen van de 

Wet op de Lijkbezorging. 

2. Uitsluitend de betaling voor grafrechten, waarvan nog geen gebruik is gemaakt, 

worden door het bestuur in een alsdan nader vast te stellen afkoopsom 

gerestitueerd. 

3. Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgravings- en overplaatsingskosten van 

stoffelijke resten en/of grafteken naar een andere begraafplaats. 
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Artikel 14. 

Belanghebbenden kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats 

bij het bestuur een schriftelijke klacht indienen. Het bestuur zal binnen dertig dagen na 

ontvangst van de klacht beslissen en de klager schriftelijk daarvan in kennis stellen. 

 

Artikel 15. 

Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

Artikel 16. 

Het bestuur herroept de bepalingen en voorschriften van eerdere reglementen, de 

begraafplaats betreffende. 

 

Artikel 17. 

1. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de bisschop van Roermond. 

2. Het bestuur is gerechtigd dit reglement te wijzigen, met name in samenhang tot 

wijzigingen welke in de Wet op de Lijkbezorging worden aangebracht. 

Wijzigingen in dit reglement behoeven eveneens de goedkeuring van de bisschop 

van Roermond. 

 

Artikel 18. 

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 05 oktober 

1992. En goedgekeurd door de bisschop van Roermond d.d. 19 februari 1993. 

2. Het reglement treedt in werking op 19 februari 1993. 

 

Het kerkbestuur van de R.K. parochie St. Brigida, 

 

De secretaris,     De voorzitter, 

 

 

 

GEZIEN EN GOEDGEKEURD 

Roermond, 19 februari 1993 

De Diocesaan Administrator, 

De algemeen Econoom, 

 

A.H.A. Filott   RA. 

 

 

 

 

 

Het  ondertekende reglement is 

op verzoek in te zien.  

 

Noorbeek, 22 december 2010. 
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VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE GRAFTEKENS EN BEPLANTING         

VOOR DE R.K. BEGRAAFPLAATS TE NOORBEEK. 

 

 

Artikel 1. 

Aan de rechthebbende wordt toegestaan op het graf een grafteken en/of beplanting aan 

te brengen. 

De graftekens moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Hoogte boven maaiveld: max. hoogte  120 cm 

    max. lengte  200 cm 

    max. breedte enkel   90 cm 

    max. breedte dubbel 180 cm 

 

Funderingsniveau dient plaats te vinden op 1,80 mtr. beneden maaiveld. 

 

Graftekens voor urnen / columbarium moeten voldoen aan het standaardmodel 

vastgesteld door het bestuur. 

 

Beplanting: verboden zijn planten, die hoger groeien dan 0,50 mtr. In de breedte 

mogen zij niet buiten het graf uitgroeien. 

 

Artikel 2. 

Het gehele grafteken dient van deugdelijke kwaliteit te zijn. 

 

Artikel 3. 

Bij begraving, opgraving of ruiming op verzoek van rechthebbende, geschiedt het 

afnemen en eventueel weer aanbrengen van de op het graf aanwezige voorwerpen 

en/of beplanting voor risico van rechthebbende. 

 

Artikel 4. 

Bloemen, kransen etc. welke door de staat waarin zij verkeren het aanzien van het graf 

ontsieren, kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd. 

 

Artikel 5. 

Ter voorbereiding van het feest van Allerzielen wordt aan de begraafplaats extra 

aandacht besteed. Rechthebbenden, die de houten kruizen willen verven, wordt 

geadviseerd contact op te nemen met de beheerder, zodat alle kruizen dezelfde kleur 

krijgen. 

 

Artikel 6. 

Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin deze voorschriften niet voorzien. Het 

bestuur is gerechtigd deze voorschriften te wijzigen. 
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 TARIEVENLIJST 
 

Op de website van de parochie Sint Brigida, www.parochiesintbrigidanoorbeek.nl 

is de tarievenlijst te raadplegen. 

http://www.parochiesintbrigidanoorbeek.nl/



