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Beleid voor het beheer en gebruik van de Begraafplaats 

voor Ellecom en De Steeg 

 

In 2009 heeft het bestuur van de Stichting tot Beheer van de Begraafplaats voor Ellecom en De 

Steeg besloten nieuwe statuten op te stellen, een reglement op te stellen en een beleid uit te 

stippelen met het oog op een voor de toekomst verantwoord gebruik van de begraafplaats, maar 

ook voor een betere waarborg van de historische waarden van de begraafplaats. 

 

Historie 

De begraafplaats voor Ellecom en De Steeg is in 1874 aangelegd nadat eeuwenlang begraven was 

in en bij de kerk in Ellecom. Toen duidelijk werd dat dit niet langer mogelijk was, ging men op 

zoek naar een andere plek. Daarbij diende men rekening te houden met de Begrafeniswet van 

1869. Het oude kerkhof was echter in 1860 nog eens uitgebreid en men was niet direct van plan 

te voldoen aan de nieuwe Begrafeniswet. Die stelde aan bestaande begraafplaatsen binnen de 

bebouwde kom strenge regels. Daaraan kon het kerkhof in Ellecom kennelijk niet voldoen. De 

wet gaf dergelijke begraafplaatsen weliswaar vijf jaar de tijd te voldoen aan de maatregelen maar 

er was meer druk nodig. In mei 1874 werd, waarschijnlijk door de provincie, een bevel 

uitgevaardigd om het oude kerkhof te sluiten. Daarop werd door notabelen van beide dorpen 

overlegd met een aantal grootgrondbezitters. Die zouden de grond beschikbaar moeten stellen 

voor een nieuwe begraafplaats. Zowel graaf Bentinck van Middachten als Baron Fagel van 

Avegoor waren bereid een stuk grond, om niet, af te staan. Omdat het aangeboden perceel van 

Graaf Bentinck gunstiger was gelegen werd dit gekozen. 

 

De begraafplaats werd nog in 1874 aangelegd naar plannen van architect J. Brink Evers. Deze 

had ondermeer de hervormde kerk in Dieren ontworpen en was in de omgeving geen onbekende. 

Brink Evers ontwierp ongetwijfeld de fraaie muur en het lijkenhuisje aan de voorzijde van de 

begraafplaats. Nog in datzelfde jaar is de rechthoekige begraafplaats, gelegen langs de spoorlijn 

Arnhem – Zutphen, in gebruik genomen. De relatief eenvoudige opzet van de begraafplaats 

garandeerde veel ruimte voor graven. Vanaf het lijkenhuisje loopt in het midden van de 

begraafplaats een breed grindpad. 

Wie de begraafplaats benadert ziet deze nauwelijks liggen omdat ze nagenoeg geheel opgaat in het 

groen van de Veluwezoom die hier steil oploopt. 

 

 

 



Dichterbij vallen wel de monumentale beuken op en ook de kegelvormig gesnoeide beuken die 

het grindpad begeleiden. Voordat men bij de begraafplaats is dient men de spoorlijn Arnhem  - 

Zutphen over te steken. Deze spoorlijn ligt op zevenentwintig meter boven NAP. De 

begraafplaats ligt direct langs de spoorlijn, maar dan weer wat hoger. De begraafplaats zelf kent 

ook een redelijk hoogteverschil, zowel in de lengteas als in de breedte. 

In de breedte, ongeveer tweeënveertig meter, wordt zo’n zes meter overbrugd. Over de gehele 

lengte, van ingang tot eind bijna 150 meter, loopt de hoogte met enkele meters af. Het 

hoogteverschil in de breedte wordt in sommige grafmonumenten opgevangen door een extra 

rand of verhoogde ligging. 

Omdat de begraafplaats alleen voor Ellecom en De Steeg in gebruik was, is er nooit veel 

begraven. Na ongeveer tachtig jaar was er wel een uitbreiding nodig. Deze werd gerealiseerd in 

1956. De uitbreiding werd gedaan in de breedte en over de gehele lengte van de begraafplaats en 

sloot naadloos aan bij het oude deel.  

De wijze van begraven en de bosrijke omgeving geven de begraafplaats een fraai karakter. Dit 

karakter wordt nog versterkt door de vele hardstenen grafmonumenten. De uitstraling van het 

sobere grijze steen steekt sterk af tegen het groen op en rond de begraafplaats. 

Het beeld van de begraafplaats wordt bovendien bepaald door de wijze waarop men in de 19de en 

begin 20ste eeuw omging met de grafcultuur. Hoewel sober, kent de begraafplaats enkele 

bijzondere grafmonumenten die het karakter versterken.  

Samen met de afsluitende muur, het lijkenhuisje en het groen op de begraafplaats vormen de 

grafmonumenten één geheel dat het behouden waard is. 

Het bijzondere karakter van de begraafplaats kreeg in 1996 erkenning toen het aangewezen werd 

als gemeentelijk monument. 

 

Behoud en ontwikkeling 

Veel mensen bezoeken de begraafplaats en roemen de verstilde sfeer en het bijzondere karakter. 

Bewoners van Ellecom en De Steeg kiezen al bij leven een plaatsje op de begraafplaats en houden 

op deze wijze de begraafplaats ‘levend’.  

De veranderende opvattingen over de dood en de laatste rustplaats zijn echter ook merkbaar 

geworden op de begraafplaats. Steeds vaker worden grafmonumenten geplaatst die weliswaar 

tegemoet komen aan de persoonlijke wensen, maar niet aansluiten bij het gegroeide historische 

karakter.  

Dit is op het uitbreidingsdeel goed te merken, maar langzamerhand worden ook oudere plekken 

ingevuld met nieuwe, moderne, grafmonumenten die minder goed aansluiten en minder passend 

zijn op die locatie. 

Indien deze ontwikkeling zich voortzet zal op termijn de huidige sfeer verdwenen zijn. 



De opgestelde nadere regels scheppen een kader voor de plaatsing van graftekens en beplanting 

op de graven. Het geeft aan welke typen en formaten grafbedekking op welke gedeelten worden 

toegelaten. Ook ten aanzien van de duurzaamheid en maximale afmetingen van grafstenen en 

beplanting stelt het bestuur nadere regels. Die regels worden in dit document vastgesteld en 

kunnen uiteindelijk gebruikt worden voor een document waarin de voorschriften voor graftekens 

worden opgenomen. Het bestuur wil daarmee het gebruik, de instandhouding en de verdere 

ontwikkeling van de begraafplaats in betere banen leiden. Uitgangspunt voor het beleid is 

‘handhaving en versterking van het bijzondere karakter en de verstilde sfeer’ van deze 

begraafplaats. 

 

Betekenis voor rechthebbenden 

Met het vaststellen van een reglement ten aanzien van het beheer en gebruik van onze 

begraafplaats en van de wijze waarop graven worden uitgegeven en het vaststellen van nadere 

regels ten aanzien van de wijze waarop hierop grafmonumenten mogen worden geplaatst, treedt 

een verandering in voor rechthebbenden.  

Voor rechthebbenden die al een grafrecht hebben en ook al een grafmonument op dat graf 

hebben laten plaatsen, verandert er niets.  

Zij hebben de rechten op oude voorwaarden ontvangen. Wel wordt deze rechthebbenden 

gewezen op de verplichting volgens artikel 23 uit het reglement en punt 5 van de nadere regels 

het gedenkteken en de grafbeplanting goed te onderhouden. Daarmee vraagt het bestuur de oude 

rechthebbenden te kijken naar de wijze waarop ook zij kunnen bijdragen aan de sfeer en de 

kwaliteit van de begraafplaats. Het bestuur is te allen tijden bereid hierover nadere informatie te 

verstrekken. 

Degenen die al een grafrecht hebben, maar nog geen grafmonument op het graf geplaatst 

hebben, zullen de nadere regels in acht dienen te nemen. 

 

Alle nieuwe uitgiften van grafrechten vallen onder dit reglement 

 

 

 

 

 

 

 



Beheersreglement 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1: begripsaanduidingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. Aanvrager: degene die - al dan niet door tussenkomst van een uitvaartverzorger - opdracht 

geeft voor een begrafenis, bijzetting, verstrooiing of andere uitvaartplechtigheid, of die de 

uitgifte van een (urnen)graf vraagt; 

b. Asbus: hermetisch afgesloten koker met de as van een overledene, waarop diens naam en 

voorletters, alsmede een registratienummer in onuitwisbare letters en cijfers staan vermeld. 

c. Asverstrooiingsveld: een door het bestuur aangewezen deel van de begraafplaats waarop de as 

van een overledene kan worden verstrooid. 

d. Begraafplaats: het terrein, gelegen aan de Zutphensestraatweg 1a te Ellecom, bestemd voor 

het begraven van overledenen en voor het begraven of bijzetten van asbussen; 

e. Beheerder: de persoon of personen die door het bestuur is belast met het beheer, de admi-

nistratie en de dagelijkse leiding van de begraafplaats, bevoegd is namens het bestuur 

opdrachten dienaangaande te verlenen en bevoegd is de in dit reglement bedoelde grafrechten 

en vergunningen af te geven; 

f. Bijzetting: 

1. het begraven van een overledene in een eigen graf waarin reeds een overledene is begraven; 

2. het doen plaatsen van een asbus/urn in een eigen graf; 

3. het plaatsen van een urn op een eigen graf. 

g. Bestuur: het bestuur van de Stichting tot Beheer van de Begraafplaats voor Ellecom en De 

Steeg, de eigenaar van de begraafplaats; 

h. Eigen (urnen) graf: een particuliere grafruimte op de begraafplaats, grafkelder daaronder 

begrepen, bestemd voor het begraven van één of meer overledenen of hun asbussen, waarvan 

het grafrecht voor de duur van tenminste dertig jaar is verleend aan een rechthebbende 

volgens de voorwaarden van dit reglement; 

i. Grafakte: de overeenkomst waarin overeenkomstig de bepalingen van dit reglement door of 

namens het bestuur aan één meerderjarig persoon of rechtspersoon een grafrecht wordt 

verleend. 



j. Grafbedekking: een duurzame voorziening in de vorm van een gedenkteken en / of 

grafbeplanting op een graf. 

k. Grafrecht: het recht van gebruik van een ruimte in een eigen (urnen)graf; 

l. Rechthebbende: de meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie het uitsluitend recht op 

een eigen (urnen)graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in 

diens plaats te zijn getreden; 

m. Urn: voorwerp waarin één of meerdere asbussen zijn opgeborgen. De bepalingen in dit 

reglement gelden ook voor urnen. 

 

Hoofdstuk 2: De begraafplaats 

 

Artikel 2: Beheer 

1. Het beheer van de begraafplaats berust bij het bestuur. 

2. Onder toezicht van het bestuur wordt één of meer daartoe door haar aangewezen personen, 

hierna te noemen “beheerder”, belast met: 

a. de daar aanwezige administratie van de begraafplaats; 

b. het beheer van de begraafplaats; 

c. het onderhoud van de begraafplaats; 

d. de dagelijkse leiding van het personeel. 

 

Artikel 3: Administratie 

1. De administratie bevat:  

a. een openbaar register van alle op de begraafplaats begraven overledenen, met een 

nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn, en; 

b. een openbaar register van alle bijgezette asbussen, met de krachtens de wet voorgeschreven 

gegevens, waaronder de plaats van bijzetting van de asbus op de begraafplaats.  

2. De administratie bevat een register van alle rechthebbenden van de graven, met hun namen 

en adressen en aantekening van hun relatie tot de overledene. Dit register is niet openbaar. 

3. De rechthebbenden zijn verplicht de wijziging van hun adres aan het bestuur door te geven. 

4. Van de in het eerste lid bedoelde openbare registers kan iedereen, tegen de daarvoor 

verschuldigde (on-)kosten een uittreksel verkrijgen. Van het in het tweede lid bedoelde 



register kunnen alleen rechthebbenden of hun rechtsopvolgers, tegen de daarvoor 

verschuldigde (on-)kosten een uittreksel verkrijgen. 

5. Voor graven die in de loop van een kalenderjaar worden uitgegeven, is men het gehele jaar 

kosten verschuldigd. De termijn voor de verjaring van de 30 jaren waarvoor de graven 

worden uitgegeven vangt aan op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van ingebruikname 

van het graf. 

 

Artikel 4: Toegang van de begraafplaats 

1. Het bestuur bepaalt de tijden waarop de begraafplaats voor bezoekers toegankelijk is. 

2. Het is de bezoekers niet toegestaan om de begraafplaats te betreden met motorvoertuigen, 

bromfietsen en fietsen, tenzij vooraf toestemming is verkregen van de beheerder. Voorts 

dienen honden aangelijnd te worden op de begraafplaats. 

3. Bezoekers en personen die werkzaamheden op de begraafplaats uitvoeren, dienen zich 

ordentelijk te gedragen en lawaai te vermijden. Daarbij dienen zij de aanwijzingen van de 

beheerder op te volgen. 

4. In verband met werkzaamheden op de begraafplaats kan de beheerder bezoekers de toegang 

tot (een deel van) de begraafplaats tijdelijk ontzeggen. 

5. Het is steenhouwers, hoveniers, fotografen en andere personen die werkzaamheden op de be-

graafplaats of aan grafbedekkingen verrichten, verboden dit te doen zonder voorafgaande 

toestemming van de beheerder. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven. Bij de 

uitvoering van werkzaamheden dienen de aanwijzingen van de beheerder te worden gevolgd. 

6. De beheerder kan bezoekers of werklieden die zich niet aan de hiervoor bedoelde geboden en 

verboden houden de toegang tot de begraafplaats ontzeggen. Bij herhaalde overtredingen kan 

gedurende een door het bestuur te bepalen periode de toegang worden ontzegd. 

 

Artikel 5: werkzaamheden op de begraafplaats      

1. Het delven en sluiten van graven, het openen en sluiten van keldergraven, alsmede het 

opgraven van stoffelijke overschotten en het bijzetten van asbussen geschiedt uitsluitend 

door het personeel van de begraafplaats op aanwijzing van en onder toezicht van de 

beheerder of, in opdracht van het bestuur, door derden. 

2. Stoffelijke overschotten zullen, behalve op gezag van een gerechtelijke autoriteit, niet worden 

opgegraven dan met verlof van de burgemeester van Rheden en met toestemming van de 

rechthebbende. 

3. Bij opgraving van stoffelijke overschotten zijn geen andere personen aanwezig dan degenen 

die met deze werkzaamheden zijn belast. 



4. Op zon- en feestdagen of tijdens begrafenissen mogen geen werkzaamheden worden 

uitgevoerd. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden 

verricht in opdracht van rechthebbenden. 

5. Indien werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, wordt het materiaal, gereedschap of 

afval elke dag opgeruimd of dient het te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzingen van 

de beheerder. 

6. Indien bij werkzaamheden zand achterblijft op naastliggende graven of paden dan dient dit 

onverwijld schoongemaakt te worden. Na het delven van een graf draagt de beheerder 

hiervoor zorg. 

 

Hoofdstuk 3: Vestigen grafrecht en uitgifte graven 

 

Artikel 6: aan wie kan een grafrecht worden uitgegeven 

1. Het recht op een graf op de begraafplaats kan verleend worden aan: 

- zij die in Ellecom of De Steeg zijn geboren of daar tenminste vijf jaar wonen of hebben 

gewoond. 

- zij die gehuwd waren of duurzaam een huishouden vormden met een ingezetene van 

Ellecom of De Steeg. 

2. In bijzondere gevallen kan het bestuur van het bepaalde in lid 1 afwijken. Aan deze uitgifte 

kan het bestuur nadere voorwaarden stellen. 

 

Artikel 7: uitgifte van graven 

1. Graven worden uitgegeven aansluitend op de reeds uitgegeven graven, door de beheerder te 

bepalen. Indien dit naar het oordeel van het bestuur niet bezwaarlijk is voor de situatie of het 

aanzien van de begraafplaats, kan op verzoek een graf op een andere plaats worden 

uitgegeven, eventueel tegen betaling van een afwijkend tarief. 

2. Graven zijn bestemd voor het begraven van ten hoogste drie stoffelijke overschotten. 

3. Het bestuur behoudt zich het recht voor de indeling van de begraafplaats, de bestemming van 

de grafvelden en de indeling van de eigen (urnen) graven vast te stellen en te wijzigen. 

 

Artikel 8: vestigen grafrecht 

1. Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur in de 

vorm van een grafakte. 



2.  Het recht op een eigen (urnen) graf geeft de rechthebbende het uitsluitend recht daarin te 

doen begraven en begraven te houden dan wel daarin een asbus bij te zetten of op het graf te 

plaatsen. 

3. Het recht op een eigen (urnen)graf wordt verleend aan één meerderjarige persoon of 

rechtspersoon voor de termijn van 30 jaar, ten behoeve van zichzelf, de echtgenoot, 

geregistreerde partner of andere levenspartner, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde 

graad of een pleeg- of stiefkind. De termijn begint te lopen op de datum van de eerste 

begrafenis of bijzetting. 

 

Artikel 9: Overdracht grafrecht 

1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan de beheerder van een door de 

rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht met daarop 

de vermelding van de personalia en adres van de rechtsopvolger. 

2. Na overlijden van de rechthebbende dient het grafrecht binnen twaalf maanden, na verzoek 

van de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner, een bloed- of aanverwant, 

of een andere nabestaande dan wel een erfgenaam of rechtspersoon te worden 

overgeschreven. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. 

3. Indien de rechthebbende is overleden en in het graf dient te worden begraven of zijn asbus 

dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving voorafgaand aan de begrafenis 

of bijzetting te worden gedaan. 

4. Indien de in het tweede lid bedoelde overschrijving niet binnen de gestelde termijn is 

geschied, kan het bestuur het grafrecht vervallen verklaren. 

5. Een rechthebbende kan schriftelijk afstand doen van diens grafrecht, zonder aanspraak te 

kunnen maken op enige vergoeding. 

 

 

Hoofdstuk 4: Verlengen van grafrechten 

 

Artikel 10: schriftelijk informeren rechthebbende 

1. Het bestuur zal uiterlijk één jaar voor het verstrijken van een termijn, waarvoor grafrechten 

zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende hierop schriftelijk 

attenderen. Verlenging is mogelijk voor de termijn van tien jaar. 

2. Indien het adres van de rechthebbende onjuist of onbekend is, zal het bestuur trachten dit te 

achterhalen bij de burgerlijke stand van de betreffende gemeente. 



3. Kan het adres ingevolge lid 2 niet achterhaald worden dan zal het aflopen van de termijn 

door aanplakking worden medegedeeld bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats. De 

mededeling blijft gedurende één jaar aangeplakt en tenminste tot het einde van de termijn van 

het grafrecht 

 

Artikel 11: op verzoek rechthebbende 

1. Artikel 10 is niet van toepassing indien de rechthebbende binnen twee jaar voor de afloop 

van de termijn zelf een schriftelijk verzoek tot verlenging van zijn grafrecht aanvraagt. 

2. Het bestuur zal het verzoek tot verlenging honoreren, telkens voor de periode van tien jaar 

mits voldaan is aan de voorwaarden gesteld in artikel 12. 

 

Artikel 12: voorwaarden bij verlenging 

Verlenging van grafrechten wordt verleend indien het graf zich naar oordeel van het bestuur niet 

in kennelijke staat van verwaarlozing bevindt en op voorwaarden geldend op het tijdstip waarop 

de verlenging ingaat en volgens de dan geldende tarieven. 

 

Artikel 13: verlenging bij bijzetting 

1. Begraving van een stoffelijk overschot of bijzetting van een asbus in een bestaand eigen 

(urnen)graf waarvan de uitgiftetermijn binnen 10 jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden onder 

gelijktijdige verlenging van de lopende termijn tot 30 jaar na deze begraving of bijzetting. 

2. De kosten van deze verlenging - bestaande uit het grafrecht en onderhoudsbijdragen - 

bedragen een evenredig deel van de kosten volgens de tarieflijst, van het aantal jaren waarmee 

de verlenging de lopende termijn te boven gaat.  

 

Hoofdstuk 5: Einde van de grafrechten 

Artikel 14: vervallen van de grafrechten 

1.    De grafrechten vervallen: 

a. door het verlopen van de termijn; 

b. indien de rechthebbende door middel van een schriftelijke verklaring afstand doet van het 

recht; 

c. indien de begraafplaats wordt opgeheven. 

 



2.  Het bestuur kan de grafrechten vervallen verklaren: 

a. indien de betaling van het grafrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging 

of een verlenging van het grafrecht of van andere kosten - ondanks een aanmaning - niet 

binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied; 

b. indien de rechthebbende - ondanks een aanmaning - in verzuim blijft een op grond van dit 

reglement op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt; 

c. indien de rechthebbende van een graf is overleden en het recht niet binnen twaalf maanden 

is overgeschreven. 

3. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, en in het tweede lid, vindt geen 

terugbetaling plaats van een deel van de kosten van het grafrecht, betaalde 

onderhoudsbijdragen of eventuele andere kosten. 

4. Het eventueel op het graf aanwezige gedenkteken of de beplanting kan gedurende drie 

maanden na het vervallen van een grafrecht door de rechthebbende van het graf worden 

verwijderd. Maakt de rechthebbende van deze mogelijkheid geen gebruik dan is het bestuur 

gerechtigd het gedenkteken en of de beplanting te doen verwijderen en te doen vernietigen. 

De rechthebbende of andere eigenaar van het gedenkteken of beplanting kan na verloop van 

deze termijn geen aanspraken op deze voorwerpen doen gelden 

5. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is de rechthebbende die opdracht heeft 

gegeven een grafrecht te vestigen of andere diensten te verrichten, een uitvaartverzorger 

inbegrepen, bij niet (tijdige) betaling van kosten die verband houden met werkzaamheden of 

diensten in verband met lijkbezorging of plechtigheden als bedoeld in artikel 20, zonder dat 

nadere ingebrekestelling is vereist, in gebreke. Het bestuur is in dat geval gerechtigd om vanaf 

de vervaldatum van de factuur aan de rechthebbende in rekening te brengen: 

 - rente ad 1% per maand - een gedeelte van een maand als een maand gerekend - over het 

opeisbare bedrag; 

 - administratiekosten, gesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25,- euro 

per factuur; 

 - alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten; deze laatste worden wat omvang 

betreft bepaald door de door het bestuur met de inning belaste advocaat en/of 

incassobureau. 

 

Artikel 15  

1. Indien het grafrecht vervalt, geldt dat het graf niet eerder geruimd wordt dan na afloop van 

tien jaren na het begraven of bijzetten van de laatste overledene. 



2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid worden eigen graven niet eerder geruimd dan 

met toestemming van de rechthebbende dan wel wanneer het recht op de voet van het 

bepaalde in artikel 14 is vervallen. 

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan het bestuur toestaan dat een eigen graf 

wordt geschud, wat inhoudt dat stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf worden herbegraven 

opdat ruimte voor een nieuwe begravingen ontstaat. 

 

Hoofdstuk 6: Begraven of bijzetten asbussen 

 

Artikel 16: tijden voor begraven en bijzetten asbussen 

1. De begraafplaats biedt gelegenheid tot: 

 - het begraven van overledenen en het bijzetten van asbussen in eigen graven, 

 - het verstrooien van as. 

2. Het tijdstip van begraven, het bijzetten van asbussen, het verstrooien van as en andere 

uitvaartplechtigheden wordt telkens en voor elk geval afzonderlijk door de beheerder, in 

overleg met de betrokken rechthebbende of aanvrager, vastgesteld. 

 

Artikel 17: regeling voor begraven of bijzetten asbussen 

1. Een begraving of bijzetting van een asbus wordt door rechthebbende of aanvrager, zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee dagen voorafgaande aan de dag waarop de begraving of 

bijzetting zal plaatsvinden, schriftelijk gemeld aan de beheerder.  

2. Indien de burgemeester verlof heeft verleend om de overledene binnen 36 uur na overlijden 

te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo spoedig mogelijk worden gedaan. 

3. Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving dient het verlof tot begraving van de ambtenaar 

van de burgerlijke stand of een ander wettelijk daarmee gelijk gesteld document te worden 

overgelegd. 

4. Indien de overledene binnen 36 uur na overlijden wordt begraven, dient behalve het in het 

derde lid bedoelde verlof of document ook het in het tweede lid bedoelde verlof van de 

burgemeester te worden overgelegd. 

 

 

 



 

 

 

Artikel 18: voorwaarde voor begraving 

1. Tot de begraving of bijzetting wordt niet overgegaan dan nadat: 

a. de beheerder heeft geconstateerd dat aan de in de artikelen 16 en 17 opgenomen vereisten 

is voldaan, en; 

b. alleen bij begraving, de beheerder de identiteit van de overledene heeft vastgesteld door 

vergelijking van het op de kist of een ander omhulsel vermelde registratienummer met dat 

op een bijgevoegd document dat tevens de namen, overlijdens - en geboortedata van de 

overledene bevat. 

3. Het is niet toegestaan om te begraven in een zinken of andere metalen of kunststof (binnen) 

kist. 

4. Het is niet toegestaan om bij een begraving gebruik te maken van een hoes die niet voldoet 

aan de voorwaarden van het Lijkomhulselbesluit 1998. 

5. Het is niet toegestaan om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten 

die niet tot de kist of de overledene behoren, anders dan kleine verteerbare grafgiften. 

6. Bij het ter begraving aanbieden van een kist of ander omhulsel dient ten minste 24 uur 

voorafgaand aan het tijdstip van begraving een schriftelijke verklaring te worden overgelegd - 

volgens een door het bestuur vast te stellen model - omtrent de aanwezigheid van de in 

voorgaande leden bedoelde materialen en voorwerpen. Indien van een hoes gebruik wordt 

gemaakt, zal de aanbieder tevens moeten overleggen a) een afschrift van een rapport waaruit 

blijkt dat de gebruikte hoes voldoet aan de normen van het Lijkomhulselbesluit 1998 en b) 

een bewijs dat de betreffende hoes is aangekocht. 

 

Artikel 19: bijzetten van asbussen 

1. Een asbus kan worden bijgezet in een eigen graf of door plaatsing op een eigen graf.               

( hiervoor geldt een maximum van twee asbussen per graf) 

2. Plaatsing van asbussen op graven, dient in alle gevallen zodanig plaats te vinden dat de asbus 

aard- en nagelvast verbonden wordt aan de grafbedekking of ondergrond. 

3. Bijzetting van een asbus betekent dat de rechthebbende opdracht geeft tot verstrooiing van 

de as, indien het grafrecht niet wordt verlengd en voor het einde van het grafrecht niet tijdig 

een andere bestemming kenbaar is gemaakt. 

 



Hoofdstuk 7. Tarieven 

 

Artikel 20: verschuldigde kosten 

1. Voor het vestigen, overdragen of verlengen van een grafrecht, begravingen en 

herbegravingen, voor het delven of openen en sluiten van een graf(kelder), het algemeen 

onderhoud van de begraafplaats, het opgraven van stoffelijke overschotten (al dan niet in 

opdracht door derden te verrichten), het schudden van een eigen graf, de bijzetting van 

asbussen zijn kosten verschuldigd. Ook voor eventuele andere zaken die verband houden met 

het gebruik van de begraafplaats, voorzieningen ten behoeve van begrafenisplechtigheden 

zijn kosten verschuldigd. 

2. De tarieven voor de kosten uit het eerste lid worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur en 

openbaar gemaakt in een tarieflijst. 

3. Kosten dienen, voor zover niet anders is aangegeven, binnen 30 dagen na factuurdatum te 

worden voldaan.  

 

Hoofdstuk 8. Gedenktekens en grafbeplantingen 

 

Artikel 21: aanbrengen gedenkteken en grafbeplanting 

1. Voor het plaatsen van gedenktekens in welke aard dan ook, alsmede het aanbrengen van 

bomen, heesters of andere beplantingen op graven is schriftelijke toestemming van bestuur 

vereist, uitsluitend aan te vragen door de rechthebbende. 

2. Het bestuur stelt vast welke typen en formaten gedenktekens op welke gedeelten van de 

begraafplaats toegelaten worden. Het bestuur stelt voorts nadere regels vast inzake de 

duurzaamheid, kwaliteit, de maximale afmetingen van gedenktekens en de beplanting. 

3. De aanvraag, zoals bedoeld in lid 1, dient vergezeld te gaan van een tekening waarop 

aangegeven de constructie van het gedenkteken alsmede de aard van de te gebruiken 

materialen, dan wel een tekening met omschrijving van de aan te brengen beplanting. 

4. Toestemming voor het aanbrengen van een gedenkteken kan worden geweigerd indien: 

 - naar het oordeel van het bestuur niet voldaan wordt aan de in dit reglement genoemde 

regels inzake het vestigen van een grafrecht; 

 - de duurzaamheid van de materialen of de beplanting onvoldoende is; 

 - de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is; 

 - het grafteken of de beplanting afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats. 



5. Het is niet toegestaan losse voorwerpen van glas of een ander breekbaar materiaal op of bij 

een graf te leggen. 

6. Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van gedenktekens of 

grafbeplanting op de graven, moeten voldaan worden door of namens de rechthebbende. 

7. Het gedenkteken wordt geacht eigendom van de rechthebbende te zijn. Indien een ander dan 

de rechthebbende eigenaar is, dienen de rechthebbende en de eigenaar dit gezamenlijk 

schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.  

 

Artikel 22: plaatsen, herplaatsen, verwijderen gedenktekens en grafbeplanting 

1.  Opdracht tot het plaatsen, verwijderen of herplaatsen van een gedenkteken moet worden 

gegeven door de rechthebbende. Dit geschiedt voor rekening en risico van de rechthebbende. 

2.  Schade als gevolg van brand, vorst, storm, wateroverlast, bliksem, ontploffing, molest, vanda-

lisme en andere van buiten komende oorzaken, of ontstaan door het weghalen en 

terugplaatsen van een gedenkteken ten behoeve van een bijzetting, en eventuele gevolgschade 

voor derden, is voor rekening van de rechthebbende. 

3.  Tijdelijk verwijderde gedenktekens die niet binnen drie maand na een bijzetting worden 

herplaatst, worden door het bestuur definitief verwijderd op kosten van de rechthebbende. 

4.  Het bestuur is bevoegd een gedenkteken voor haar rekening en risico tijdelijk weg te nemen, 

indien dit voor het beheer van de begraafplaats noodzakelijk is. 

 

Artikel 23: onderhoud gedenktekens en grafbeplanting 

Rechthebbenden zijn verplicht gedenktekens en grafbeplanting goed te onderhouden. Onder dit 

onderhoud wordt begrepen het rechtzetten, herstellen of vernieuwen van het gedenkteken naar 

de aard van het toegepaste materiaal. Grafbeplanting dient regelmatig te worden gesnoeid en 

dode beplanting dient te worden verwijderd. Het bestuur kan ten aanzien van het onderhoud 

nadere regels stellen. 

 

Artikel 24: schade aan gedenktekens of grafbeplanting 

1. De rechthebbende is verplicht de - door welke omstandigheden ook - aan een gedenkteken of 

beplanting toegebrachte schade op eerste aanschrijven te herstellen, indien de beschadiging 

zodanig is dat deze naar het oordeel van het bestuur het uiterlijk aanzien van de begraafplaats 

schaadt. 

2. Indien de rechthebbende onbereikbaar is, wordt dit aanschrijven aangeplakt bij de 

begraafplaats en wordt dit kenbaar gemaakt bij het graf. 



3. Indien een situatie is ontstaan die direct gevaar oplevert voor het omvallen of inzakken van 

een gedenkteken, kan de beheerder direct maatregelen treffen, voor rekening en risico van de 

rechthebbende. 

4. Indien binnen drie maanden na de dag van aanschrijving of aanplakken geen herstel of 

vernieuwing van het gedenkteken of de beplanting heeft plaatsgevonden, is het bestuur 

bevoegd tot verwijdering en vernietiging van de gedenktekens of beplantingen over te gaan. 

Daarbij geldt dat zij voor deze handeling niet aansprakelijk kan worden gesteld, onverlet het 

recht van het bestuur tot herstel of vernieuwing op kosten van de rechthebbende over te 

gaan.  

 

Hoofdstuk 9. Overgangs-  en slotbepalingen 

 

Artikel 25: overgangsbepalingen 

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

begraafplaats betreffende en stelt dit reglement daarvoor in de plaats. 

2. Voor in het verleden verleende gebruiksrechten waarvan de tijdsduur niet meer aantoonbaar 

is vast te stellen, wordt de termijn gesteld op vijf jaar na inwerkingtreding van dit reglement. 

Hetgeen gesteld is in artikel 20, lid 1 voor het vestigen, overdragen of verlengen van een 

grafrecht is gedurende deze periode niet van toepassing. 

3. Voor rechthebbenden met een grafrecht dat aantoonbaar voor onbepaalde tijd is verleend, is 

hetgeen gesteld is in artikel 20, lid 1, voor het vestigen, overdragen of verlengen van een 

grafrecht niet van toepassing. 

 

Artikel 26: slotbepalingen 

1. Dit reglement bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle 

overeenkomsten, aanbiedingen, leveringen en andere rechtshandelingen van de Stichting tot 

beheer van de Begraafplaats voor Ellecom en De Steeg aangaande de exploitatie van de 

begraafplaats. 

2. Door vestiging van een grafrecht aanvaardt de rechthebbende de bepalingen van dit 

reglement en de daarop gebaseerde regels, zoals deze eventueel nader worden gewijzigd of 

aangevuld, en verplicht deze zich tot tijdige betaling van de daarop gebaseerde kosten. 

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of van de op basis daarvan vastgestelde regels 

zijn slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen het bestuur en de 

rechthebbende is overeengekomen. 

4. Bij een eventuele verkoop of verhuur van de begraafplaats blijven alle bestaande grafrechten 

in volle omvang voortbestaan. Voor zover dit niet reeds volgt uit de wettelijke omschrijving 



van grafrechten, verplicht het bestuur zich alle rechten en plichten van rechthebbenden in 

hun geheel - in de vorm van een kettingbeding - over te dragen aan mogelijke 

rechtsopvolgers. 

5. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die 

voortvloeien uit dit reglement of regels die daarmee verband houden, zullen uitsluitend ter 

berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij partijen schriftelijk anders 

overeenkomen. 

6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of indien verschil van mening bestaat over de 

uitleg van haar bepalingen, beslist het bestuur. 

 

Artikel 27: wijziging reglement 

Het bestuur is gerechtigd dit reglement te wijzigen. De rechthebbenden worden van de 

inwerkingtreding van dit nieuwe reglement in kennis gesteld. 

 

Artikel 28  

Een exemplaar van dit reglement, de tarieflijst en de nadere regels inzake gedenktekens en 

grafbeplantingen wordt voorafgaand aan de vestiging van een grafrecht aan de rechthebbende ter 

hand gesteld. Meerdere exemplaren zijn tegen betaling van kosten verkrijgbaar. Derden kunnen 

tegen vergoeding van de onkosten een exemplaar van het reglement, de tarieflijst en de nadere 

regels inzake grafbedekkingen opvragen. 

 

Artikel 29 

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2010. 

 

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting tot Beheer van de Begraafplaats voor Ellecom en 

De Steeg op 14 oktober 2010. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bijlage 

 

Nadere regels 

 

1. Vergunning gedenkteken 
 

Conform art. 21, lid 1 is voor het plaatsen van een gedenkteken voorafgaand een schriftelijke 

vergunning nodig van het bestuur. Ook kan het bestuur nadere regels vaststellen  inzake 

verschillende aspecten van het gedenkteken. De rechthebbende van een eigen (urnen) graf vraagt 

de vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken aan onder opgave van het nummer en vak 

van het betreffende graf en een tekening van het verlangde. In de tekening dient duidelijk 

aangegeven te worden wat de constructie van het gedenkteken is, alsmede de materialen die voor 

de grafbedekking worden gebruikt. 

Het bestuur kan de vergunning weigeren indien: 

  a.  niet voldaan wordt aan de door haar vastgestelde nadere regels 

  b.  de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats 

  c.   de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is. 

  d.   de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is 

 

2. Afmetingen 
 

Ten aanzien van de maximum afmetingen van een grafmonument op een eigen graf wordt het 

volgende bepaald: 

De lengte bedraagt maximaal    200 cm. 

De breedte bedraagt maximaal  100 cm. 

De hoogte bedraagt maximaal   100 cm. 

Op de oudere gedeeltes van de begraafplaats -  waar reeds monumentale grafstenen staan – wordt 

een hoogte van  120 cm toegestaan. 



Voor urnengraven zullen – na het gereedkomen van een daartoe aangewezen veld met eventueel 

een columbarium – uniforme, afwijkende, maten gelden. 

 

 

3. Materiaal 
 

In principe zijn voor de gedenktekens alle soorten natuursteen toegestaan, met dien verstande dat 

op de oude(re) velden alleen gezoet of geschuurd natuursteen  mag worden gebruikt. 

Glas of metaal is alleen toegestaan indien het ontwerp naar beoordeling van het bestuur passend 

is. In voorkomende gevallen worden ontwerpen voorgelegd aan een door het bestuur aan te 

wijzen commissie. 

Bij het oordeel van de commissie wordt rekening gehouden met inpasbaarheid en kwaliteit van 

het ontwerp. 

 

4. Kwaliteit  
 

De toe te passen materialen dienen van een deugdelijke kwaliteit te zijn en mogen geen 

afwerkingen bevatten die gevaar kunnen opleveren (scherpe zijden of punten zijn niet 

toegestaan). 

De toegepaste natuurstenen banden op een graf dienen minimaal acht cm dik te zijn. 

Alle materialen dienen op een zodanige wijze geconstrueerd te worden dat duurzaamheid en 

veiligheid gewaarborgd zijn. 

 

5. Beplanting 
 

De vaste grafbeplanting op een graf dient aan de navolgende voorwaarden te voldoen: 

a. de beplanting mag niet hoger zijn dan 80 cm (de hoogte is aan een maximum gebonden in 
verband met het streven naar een open karakter op de verschillende grafvelden). 

b. het volume van de beplanting mag niet groter zijn dan de grafmaat. 
c. de beplanting mag naast- en achterliggende graven niet hinderen. 
d. bomen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan 
e.  voornoemde beplantingen dienen door rechthebbende c.q. opdrachtgever tot genoegen van 

het bestuur te worden onderhouden. 
f. kosten voor het verwijderen van vaste grafbeplantingen die niet aan bovengenoemde 

voorwaarden voldoet worden in rekening gebracht bij de rechthebbende. 
g. niet blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door 

de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op 
schadevergoeding. Losse bloemen, kransen, seizoenstukken, planten en dergelijke, kunnen 
wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. 



Overige beplanting op de begraafplaats wordt verzorgd door de Stichting tot Behoud van de 

Begraafplaats voor Ellecom en De Steeg. Conform het ontwerp van J. Brink Evers vormen 

enkele monumentale bomen, de gesnoeide beuken langs het hoofdpad en enkele uitgegroeide 

coniferen en  rododendrons de door de begraafplaats voorziene beplanting. 

 

6.   Grind 

Het toepassen van grind is alleen toegestaan binnen de natuursteenbanden 

Hierbij dient men gebruik te maken van betonplaatjes die in het funderingsraam geplaatst zijn. 

Het gebruik van grind rondom het graf is derhalve niet toegestaan. Grind buiten de grafruimte 

wordt verwijderd. 

 

7. Losse voorwerpen 

Het is niet toegestaan losse voorwerpen van glas of andere breekbare materialen op of bij het graf 

te plaatsen. Dit in verband met vernieling of ongeoorloofd  wegnemen van deze materialen door 

derden. Ook kunnen deze voorwerpen de beheerder hinderen in zijn werkzaamheden. 

 

8. Herstel, conservering en restauratie van historische en monumentale 

grafmonumenten 

 

Het onderhoud van een historisch grafmonument kan leiden tot de noodzaak van een grotere 

ingreep dan eenvoudig herstel. Bij breuk of andere gebreken kan het noodzakelijk zijn om het 

grafmonument te laten conserveren of restaureren. Het bestuur heeft de voorkeur om eerder 

over te gaan tot conservering dan tot restauratie.  

Het onderscheid tussen beide zit in de finale afwerking. Bij conservering wordt vooral gelet op de 

constructieve betrouwbaarheid van het geheel en het herstellen van de ontstane situatie. Bij 

restauratie wordt het herstel nog iets verder uitgevoerd door het grafmonument in een staat van 

nieuw te brengen. Daarbij gaan steenhouwers vaak zo ver dat het gehele monument wordt 

opgeschuurd en er nieuwe (vaak niet originele) onderdelen worden toegevoegd aan het 

grafmonument. Opschuren vernietigt meestal de originele bewerking en het toevoegen van 

nieuwe onderdelen bevordert niet het historisch beeld dat nagestreefd wordt. 

 

 

Aan in het verleden, voor het inwerking treden van dit reglement, geplaatste 

grafmonumenten kunnen geen rechten ontleend worden 


