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Voorschriften voor de RK. Begraafplaatsen 

SINT PETRUS' STOEL te Eindhoven  

locaties: Boschdijk — Kloosterdreef — Smetsakker — IJsselstraat 

  

A.  Algemeen 
Op onze begraafplaatsen bestaan alleen particuliere graven, ook wel aangeduid als eigen graf. 

Het is toegestaan om op een graf een grafteken aan te brengen. Een grafteken kan worden aangebracht volgens de 
hieronder geldende bepalingen. Bij het aangaan van het recht op een grafruimte geldt een grafrechttermijn van 
minimaal 20 jaar. Daarna is het mogelijk het grafrecht telkens met 5, 10, 15, 20 of 30 jaar te verlengen. De 
rechthebbende op een graf draagt alle risico's die het hebben van een gedenkteken op zijn/haar graf met zich 
meedraagt. Rechthebbende is verplicht zijn/haar adres schriftelijk aan het bestuur op te geven, alsmede 
adreswijzigingen. Wanneer geen rechthebbende meer bekend is, vervalt het grafrecht en daarmee ook het recht tot het 
hebben van een grafmonument. Het parochiebestuur is gerechtigd het graf te laten ruimen en de grafsteen met 
eventuele beplanting te laten verwijderen indien 3 maanden nadat de grafrecht termijn is verstreken de grafrechten niet 
zijn verlengd. 

 

B. Vorm, materiaal en afmetingen 
1. Vorm 
Een grafteken kan worden geplaatst in de vorm van een traditionele grafsteen of in een alternatieve vorm volgens de 
wens van de overledene of diens nabestaanden. 
 

2. Materiaal 
Alle soorten steen, glas, kunststof en hout mogen worden gebruikt, mits zij het waardige aanzien van het graf en in het 
bijzonder het wezen van de begraafplaats in het algemeen niet schaden. 

 

3. Afmetingen 

De volgende maximale afmetingen worden toegestaan voor graftekens: 
Voor een kindergraf in het kindergrafveld, staande steen:  maximale hoogte vanaf maaiveld bedraagt 80 centimeter  
maximale breedte 50 centimeter, lengte 120 centimeter beplanting met een maximale hoogte van 90 centimeter is 
toegestaan bij staande graftekens in een strook van 50 centimeter voor de grafsteen. 
Voor een standaard graf, met staande steen (vrije vorm) en grafbanden, eventueel met deksteen:  maximale hoogte vanaf 
maaiveld in overleg met de beheerder maximale breedte 90 cm, lengte 180 cm, Op de nieuwe grafvelden geldt een 
maximale lengte van 200 cm en breedte van 100 cm  
Voor een standaard graf, met staande steen zonder grafbanden:  maximale hoogte vanaf maaiveld in overleg met de 
beheerder, de toegestane breedte is  maximaal 90 cm. 

 

Rond de grafsteen kan alleen kleine beplanting worden aangebracht met een maximale hoogte van 60 cm. Andere 
beplantingsvormen in overleg met de beheerder.  

 

Het is niet toegestaan grind aan te brengen bij een graf. 
 

C. Graven 
1.Standaard graven 
In een standaard graf mogen maximaal vier overledenen worden begraven waarvan maximaal 2 in ’n kist en twee in een 
urn, of 1 in een kist met 3 urnen, of 4 urnen. 
Alle overige situaties zijn uitgesloten en moeten dientengevolge voor begraving in een andere grafplaats worden 
begraven. 

 

1.Bijzondere graven 
In een bijzonder graf mogen maximaal 8 overledenen begraven worden,  waarvan maximaal vier in een kist en 
vier in een urn. Of drie in een kist en vijf in een urn. Of twee in een kist en zes in een urn. Of een in een kist en 
zeven in een run. Of acht urnen.   
 
3.Grafkelders 
Een grafkelder wordt uitsluitend toegestaan op een door het bestuur toegewezen locatie. 



 

D. Voorzieningen voor urnen 
Als urnen in een urnenkelder of columbarium worden geplaatst moeten deze in een niet afbreekbare urn worden 
aangeleverd. Voor een kelder moet deze ook qua grote passen.  

 
1. In één urnenkelder in het urnenveld mogen een of twee urnen worden geplaatst  

Grafrecht 
In het urnenveld geldt een grafrecht termijn van minimaal 5 jaar. De kosten hiervoor dienen vooraf aan het  
Parochiebureau te worden voldaan. Daarna is het mogelijk de grafrecht termijn met telkens 5, 10, 15, 20 of 30 

jaar te verlengen. 
De gedenkplaat 
De gedenktegel moet uitgevoerd zijn in donkere kleur graniet. 
Voor de locaties Boschdijk en Kloosterdreef moet de afmeting van de gedenkplaat zijn, 50x50x5 cm. Voor  
de locatie Smetsakker ook 50x50x5 cm. of 57x57 en 3cm. afhankelijk welk grafveld, en IJsselstraat moet de  
afmeting van de gedenkplaat 57x57x3 cm. zijn. 
Aanschaf van de gedenktegel en beletteren dient in opdracht en voor rekening door rechthebbende te  
geschieden. 
Na beëindiging van de grafrechttermijn wordt de rechthebbende in de gelegenheid gesteld de urn(en), te laten  
uitstrooien of terug te nemen, in overleg met de beheerder van de desbetreffende begraafplaats of diens gemachtigde. 
 
2.In een columbariummuur mogen een of twee urnen worden geplaatst. 
Grafrecht 
In een columbariummuur geldt een grafrecht termijn van minimaal 5 jaar. De kosten hiervoor dienen vooraf aan het 
parochiebureau te worden voldaan. Daarna is het mogelijk de grafrechttermijn met telkens 5 , 10, 20 of 30 jaar te 
verlengen. 
De gedenkplaat 
Deze wordt uitsluitend via de beheerder van de begraafplaats tegen betaling verstrekt. 
Het beletteren van de gedenkplaat dient in opdracht en voor rekening door rechthebbende te geschieden. 
Op de locaties Smetsakker en IJsselstraat is nog geen columbariummuur gerealiseerd. 

Na beëindiging van de grafrechttermijn wordt de rechthebbende in de gelegenheid gesteld de urn(en),  te laten 
uitstrooien of terug te nemen, in overleg met de beheerder van de desbetreffende begraafplaats of diens gemachtigde. 
 
3.In een urnentuin mogen een tot vier urnen worden geplaatst. 
Grafrecht 
In een urnentuin geldt een grafrecht termijn van minimaal 5 jaar. De kosten hiervoor dienen vooraf aan het 
parochiebureau te worden voldaan. Daarna is het mogelijk de grafrecht termijn met telkens 5, 10, 15, 20 of 30 jaar te 
verlengen. 
De gedenkplaat 
De invulling van de urnentuin mag maximaal 100 x 100 cm zijn en maximaal 90 cm hoog en niet aanstootgevend in 
uitvoering als in tekst. 
 
Na beëindiging van de grafrecht termijn wordt de rechthebbende in de gelegenheid gesteld de urn(en), te laten 
uitstrooien of terug te nemen, in overleg met de beheerder van de desbetreffende begraafplaats of diens gemachtigde 

 
Tevens bestaat de mogelijkheid tot het uitstrooien van as op al onze locaties. 

  Onderhoud en begroeiing 
Het onderhoud van de begraafplaats valt onder het beheer van het parochiebestuur. De graven zelf dienen te worden 
onderhouden door de rechthebbende. Voor een staande grafsteen kan tot maximaal 50 cm. voor de grafsteen 
beplanting worden aangebracht. In geval van verwaarlozing van de beplanting, c.q. overlast door die beplanting, alles ter 
beoordeling van het bestuur met de beheerder, zal de beplanting worden verwijderd of aangepast. 
Het onderhoud wordt zodoende een verantwoordelijkheid van parochiebestuur én rechthebbenden. .  
 

F. Tarieven en bepalingen 
Voor de tariefstelling worden de adviezen van het bisdom van 's-Hertogenbosch gehanteerd. 
Onze tarieven vindt u op de website:  https://www.petrus-ehv.nl/algemeen/tarieven/ 
Voor de begraafplaatsen geld de Wet op de Lijkbezorging en het reglement voor de begraafplaatsen van de parochie St. 
Petrus-stoel te Eindhoven.          
                       

Eindhoven, mei 2022 
Namens het parochiebestuur  

F.M. van Hapert, Coördinator Begraafplaatsen 

https://www.petrus-ehv.nl/algemeen/tarieven/

