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REGLEMENT VAN HET R.K. KERKHOF VAN DE H. PANCRATIUSPAROCHIE TE MESCH
Ingaande 1-7- 2005
Algemene bepalingen
1. Het kerkhof berust onder het beheer en de zeggenschap van het R.K. Kerkbestuur van de
parochie van de H. Pancratius te Mesch. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het voornoemd R.K. Kerkbestuur.
2. Ten aanzien van alle wettelijke bepalingen onderwerpt het Kerkbestuur zich aan de wet op de
Lijkbezorging (d.d. 4 april 1991) en voor zover in voorkomende omstandigheden door dit
onderliggende reglement niet wordt voorzien aan het algemene reglement voor het beheer van
een R.K. begraafplaats van de Nederlandse Kerkprovincie.
3. Het kerkhof is uitsluitend bestemd voor overleden parochianen of oud-parochianen.
4. Geen begraving vindt plaats dan met toestemming van het Kerkbestuur of de door het
Kerkbestuur aangewezen beheerder van het kerkhof. Het delven van een graf mag slechts
geschieden door de door het Kerkbestuur daartoe aangewezen personen.

Soorten graven
5. Uitgegeven voor het vestigen van een grafrecht worden:
a) een enkelbreed graf voor één of twee overledenen (dubbeldiep)
b) een nis in het columbarium voor één of meerdere asbussen
Dubbelbrede graven worden niet meer uitgegeven.
6. Een asbus of urn kan ook worden begraven in een bestaand graf, waarvan de grafrechten niet
zijn verlopen. Het is niet toegestaan een asbus of urn op een bestaand graf te plaatsen of te
bevestigen.

Vestigen van een grafrecht en kosten
7. Een grafrecht kan uitsluitend gevestigd worden voor de duur van 20 jaar. Hiervan wordt een
akte opgesteld, te ondertekenen door de rechthebbende (die namens de familie als
contactpersoon optreedt) en door het Kerkbestuur ofwel de beheerder.
8. De rechthebbende is verplicht zijn adres en een eventuele wijziging daarvan, door te geven aan
het Kerkbestuur.
9. In het jaar van het verstrijken van het grafrecht zal de rechthebbende hiervan op de hoogte
worden gebracht. Verlenging van het grafrecht kan schriftelijk worden aangevraagd. Het
verlengen van een grafrecht kan telkens enkel voor een periode van 10 jaar.

10. Bij het ontbreken van een (juist) adres van de rechthebbende wordt de mededeling van het
verstrijken van het grafrecht uitgehangen in het mededelingenkastje op het kerkhof nabij de
ingang van het kerkgebouw.
11. De kosten, verbonden aan het vestigen van een grafrecht voor 20 jaar bestaan uit:
a) het grafrecht - voor een graf of nis in het columbarium: € 500,b) algemene onderhoudskosten voor het kerkhof
- deelnemers aan de kerkbijdrage:
€ 110,- zij die hieraan niet deelnemen:
€ 225,Met deelnemers aan de kerkbijdragen wordt bedoeld: degene die de laatste vier jaren met het
door het Bisdom Roermond vastgestelde minimum bedrag aan kerkbijdragen hebben
deelgenomen.
12. Voor de graven nrs. 95 tot en met 112 is enkel een uniform grafteken in de vorm van een kruis
mogelijk. Deze graftekens kunnen via het Kerkbestuur worden verworven voor het bedrag van €
300,- (inclusief de banden van het graf; exclusief een eventuele dekplaat).
13. Ter afsluiting van een nis in het columbarium is enkel een uniforme zeshoekige afdeksteen
mogelijk. Deze afdeksteen is via het Kerkbestuur te verwerven voor het bedrag van € 100,- en
wordt eigendom van de rechthebbende.
Vanwege een goede en rustige aanblik is met betrekking tot de inscriptie van deze afdeksteen
slechts een vaststaand wit lettertype ter gravering mogelijk. Opgelegde of vastgelijmde
lettertekens en/of symbolen zijn bij het columbarium niet toegestaan. De beheerder kan
hierover meer informatie verstrekken.
14. De kosten voor het delven van een graf zijn voor rekening van de rechthebbende.
In geval van bijbegraving in een bestaand graf kunnen er mogelijk extra kosten ontstaan,
wanneer daartoe een gespecialiseerd bedrijf moet worden ingeschakeld. Dit is veelal het geval
wanneer in het betreffende graf in de periode 1960-1980 begravingen hebben plaatsgevonden.
15. Reserveren van een graf of een nis in het columbarium is mogelijk. Hiervoor gelden dezelfde
tarieven als voor het vestigen van een grafrecht (zie artikel 11).
16. Indien in een bestaand graf iemand wordt bijbegraven, dient het grafrecht opnieuw voor 20 jaar
te worden vastgelegd tegen de dan geldende tarieven, die afhankelijk zijn van de grootte van
het graf (enkel- of dubbelbreed; zie artikel 17). Hierbij vindt een verrekening plaats met de reeds
betaalde grafrechten over de resterende jaren.
17. De kosten, verbonden aan het verlengen van een grafrecht voor 10 jaar bestaan uit:
a) het grafrecht - voor een graf enkelbreed:
€ 275,- voor een graf dubbelbreed:
€ 525,b) algemene onderhoudskosten voor het kerkhof
- deelnemers aan de kerkbijdrage
€ 55,- zij die hieraan niet deelnemen
€ 115,18. Indien de grafrechten na het verstrijken niet worden verlengd, dan zal de rechthebbende op zijn
kosten zorgdragen voor het ruimen van het betreffende graf. Als de rechthebbende hierin in
gebreke blijft, kan het Kerkbestuur het graf op kosten van de rechthebbende laten ruimen.
19. Voor in het verleden verleende grafrechten, waarvan de tijdsduur niet meer aantoonbaar vast te
stellen was, heeft het reglement van juni 2004 de termijn gesteld op 30 jaren na de
inwerkingtreding van dat reglement per 1 juli 2004, zulks vanwege de verhouding tot de andere
graven.

Plaatsing, onderhoud en verantwoordelijkheid van een grafmonument
20. Bij het plaatsen van een grafmonument zal de rechthebbende vooraf de goedkeuring moeten
vragen aan de beheerder.
21. Nieuwe graven en/of grafmonumenten mogen maximaal 90 cm breed en 190 cm lang zijn. Voor
de graven met het uniforme kruisvormige grafmonument (zoals omschreven in artiekel 12) geldt
een maximale afmeting van 65 cm breedte en 155 cm lengte.
Grafmonumenten die nieuw geplaatst worden en die niet aan deze gestelde afmetingen
voldoen, zullen op kosten van de rechthebbende door het Kerkbestuur worden verwijderd.
22. De inscripties, graftekens, urnen en eventuele op een grafteken geplaatste voorwerpen mogen
niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers.
23. Grafmonumenten zijn eigendom van de rechthebbende; het Kerkbestuur aanvaardt geen
grafmonumenten in beheer. Het Kerkbestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
schade toegebracht aan een graf en/of grafmonument en/of voorwerpen die zich op het
graf/monument bevinden in geval van: natuurgeweld of bodemverzakking, baldadigheid en
vernielzucht, schade toegebracht door derden, die niet onder verantwoordelijkheid van het
Kerkbestuur werkzaam of doende zijn.
24. Het onderhoud van een graf en/of monument, en het corrigeren van bodemverzakkingen of
andere schade, behoort tot de uitsluitende zorg en verantwoordelijkheid van de rechthebbende.
Het is ook zijn plicht deze schade te herstellen of laten herstellen.
25. In geval van kennelijke verwaarlozing van de plicht tot onderhoud van een graf of
grafmonument, wordt deze verwaarlozing schriftelijk medegedeeld aan de rechthebbende.
Indien hierna binnen 3 maanden geen verbetering van de onderhoudstoestand optreedt, kan
het Kerkbestuur de grafrechten voor vervallen verklaren en het graf of grafmonument ruimen.
26. Begroeiing en/of beplanting van een graf mag een hoogte van 75 cm en een breedte van 50 cm
niet overschrijden. Beplantingen en begroeiingen die niet aan deze eisen voldoen, kunnen
vanwege het Kerkbestuur of de beheerder worden verwijderd.
Orde op het kerkhof
27. Auto’s, aanhangwagens, fietsen, bromfietsen, spelende radio’s en honden worden op het
kerkhof niet toegestaan, zonder toestemming van de beheerder.
28. Lege bloemvazen, bakken en potten, of verwelkte bloemen, staande op, naast of achter een
graf, kunnen zonder meer worden verwijderd vanwege het Kerkbestuur of de beheerder.
29. Verwelkte bloemen en ander afval dienen gedeponeerd te worden in de container.
30. Eenieder dient zich met gepaste eerbied op het kerkhof te gedragen.

Aldus vastgesteld tijdens de Kerkbestuursvergadering van 20-6-2005.

R.K. Kerkbestuur H. Pancratius

