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Voorschriften en bepalingen voor het plaatsen van een gedenkteken 2022 
 

Begraafplaats Buitenveldert is in 1835 ontstaan. De begraafplaats is van oorsprong een Rooms-Katholieke 
Begraafplaats. Tegenwoordig staat onze begraafplaats ook open voor andersdenkenden. Wij hanteren een 
traditie met eigen karakteristieken, symbolen en uitdrukkingsvormen. 
Wanneer u over de begraafplaats loopt ziet u door de 'loop' van de tijd de veranderingen terug in de 
gedenkstenen. U komt zeer oude gedenkstenen tegen, maar ook gedenkstenen van 'deze tijd'. 
Een gedenkteken is een tastbare herinnering en is heel persoonlijk. Bij de keuze kunt u denken aan het 
materiaal, de vorm, de inscriptie en de omgeving. De begraafplaats ademt een bepaalde sfeer uit die wij 
graag willen behouden. Daarom letten wij zorgvuldig op de authenticiteit van de begraafplaats. Toch zijn 
er veel mogelijkheden. Zo kunt u kiezen voor: 
- een staande steen achter aan het graf; - een liggende steen die vaak het gehele graf bedekt; 
- een steen, die op een deel van het graf ligt; - een kunstwerk. 
Een steenhouwer of kunstenaar kan u helpen bij uw wensen. 
Gezien onze traditie en de ruimte op Begraafplaats Buitenveldert bent u bij het plaatsen van een gedenkteken 
aan regels gebonden. Er worden eisen gesteld aan de afmetingen, het materiaal en het onderhoud.  
 
Art. 1: Het plaatsen van een gedenksteen kan alleen ná het indienen van een vergunningaanvraag en ná 

goedkeuring van Begraafplaats Buitenveldert. Het gedenkteken wordt beoordeeld op constructie, 
materiaal, afmetingen en opschriften. Bij het plaatsen van een gedenkteken, dient deze dusdanig te 
zijn vervaardigd dat zij, bij eventuele verwijdering, zonder beschadiging kan worden herplaatst. 

Art. 2: Het monument is eigendom van de rechthebbende en deze is derhalve verantwoordelijk voor het 
onderhoud ervan. Beschadigingen, door ouderdom van het moment of door natuurgeweld, zijn voor 
rekening van de rechthebbende.  

Art. 3: Kettingen, ijzeren kransen of andere aanhangsels, alsmede naamplaatjes van leveranciers, zijn niet 
toegestaan. 

Art. 4: Op het oude gedeelte vindt u authentieke stenen, sommige zijn wel 100 jaar oud. Om de sfeer op het 
oude gedeelte te behouden, dient u rekening te houden met de keuze van uw steen.  

 Voor nieuwe grafmonumenten en letterplaten op bestaande graven gelden aparte voorschriften (zie 
separaat document).  

Art. 5: Bepalingen voor de verschillende soorten graven: 
 
Particuliere graven:    
Op of bij de vergunningaanvraag dient een tekening te zijn bijgevoegd, voorzien van de maten, welke in 
overeenstemming zijn met de klassen. Tevens dient de materiaalsoort, alsmede de tekst te worden vermeld.  
Op het gedenkteken dient het grafnummer en de klasse te worden aangebracht. Op zerken links onderaan  
en bij een omranding links op de voorrand. 
Nieuwe grafstenen dienen van de maximale omtrek te zijn, zowel voor een zerk als ook voor een steen met 
omranding. De afmetingen van particuliere graven zijn (hoogte is niet gelimiteerd): 
 

1e klasse:   230(l) X118(b) cm. Staande letterplaat en dekplaten minimaal 8 cm dik. Zerken minimaal 10 cm dik. 
2e klasse:   200(l) X 98(b) cm.  Staande letterplaat en dekplaten minimaal 5 cm dik. Zerken minimaal 10 cm dik. 
3e klasse:   200(l) X 88(b) cm.  Staande letterplaat en dekplaten minimaal 5 cm dik. Zerken minimaal 10 cm dik. 
 

Aanvullende voorwaarden: 
Het grafwerk op een particulier graf wordt geplaatst op een gewapend betonraam uit één stuk (bij een dubbel 
graf mag het ook uit twee delen bestaan mits er voldaan wordt aan de maatvoering) en dient zuiver gesteld te 
worden. Daarnaast is bij staande letterplaten een omranding verplicht. De verplichte fundatie mag als 
omranding gebruikt worden. Op de funderingsrand, al of niet bedekt met banden, moet gelopen kunnen 
worden. Het is niet toegestaan het grafwerk te verlijmen c.q. te metselen op de fundering met uitzondering van 
de staande letterplaat.  
 
Particuliere kindergraven vak K:  
Afmetingen 2e klasse graven (zie particuliere graven). 
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Particuliere graven op het kinderhof:  
Afmetingen: 120(l) X 70(b) cm. Staande letterplaat en dekplaten minimaal 5 cm dik. 
 
Bijzettingen: 
Het personeel van R.-K. Begraafplaats Buitenveldert verwijdert en herplaatst het monument in geval van een 
bijzetting.  
 
Algemene graven: 
Het gedenkteken voor de eerst begraven persoon in een algemeen graf wordt als achterste geplaatst. De 
afmetingen voor een gedenkteken zijn: Maximaal 55(l) x 55(b) x minimaal 5(d) cm en maximaal 35 cm hoog óf 
een 'vlinder' tegel 42(l) x 55/45(b) x 5(d) cm. Kleinere maten zijn toegestaan. 
 
Algemene graven op het kinderhof:  
De afmetingen zijn maximaal 60(l) x 40(b) x minimaal 5(d) cm. Kleinere maten zijn toegestaan. 
Plaatsing van een gedenkteken vindt plaats op aanwijzing van een medewerker. 
 
Urnengraven, -kelders: 
De afmetingen van een urnengraf of -kelder zijn maximaal 60(l) x 60(b) x minimaal 5(d) cm of  een 'vlinder' tegel  
42(h) x 55 / 45(b) x 5(d) cm. Kleinere maten zijn toegestaan. 
Let op: voor een urnengraf c.q. kelder in vak E, zijn de afmetingen maximaal 60(l) x 60(b) x 100(h) cm! 
 
Kunstwerken of houten kruizen kunnen afwijken van bovengenoemde afmetingen.  Wanneer hier sprake van is, 
overlegt u dan altijd met Begraafplaats Buitenveldert. 
 
Art. 6: Een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken of een inscriptie kan alleen worden aangevraagd 

door de rechthebbende of diens gemachtigde of aanvrager. Ook voor het verwijderen of vervangen van 
een gedenkteken i.v.m. het bijhakken van een inscriptie, worden vergunningaanvragen alleen in 
behandeling genomen indien deze zijn ondertekend door de rechthebbende of diens gemachtigde. 

Art. 7: Een vergunning kan te allen tijde worden geweigerd, indien een aanvraag niet voldoet aan de geldende 
voorschriften. 

Art. 8: Bij het plaatsen of vervangen van gedenktekens dient degene die dit uitvoert het ontstane afval zelf mee 
te nemen. 

Art. 9: Schade, van welke aard dan ook, aangericht door diegene die het gedenkteken plaatst of herplaatst 
(steenhouwer/plaatser) dient te worden vergoed of voor diens rekening te worden hersteld.  

Art. 10: Steenhouwers/plaatsers dienen de gegeven instructies door medewerkers van Begraafplaats 
Buitenveldert strikt op te volgen. 

Art. 11: Steenhouwers/plaatsers mogen niet met de auto/vrachtwagen het terrein van de begraafplaats oprijden. 
Art. 12: Begraafplaats Buitenveldert behoudt zich het recht voor om een steenhouwer/plaatser te weigeren, 

indien deze zich niet houdt aan deze bepalingen of indien - van de zijde van de opdrachtgevers - ernstige 
klachten over de uitvoering, levering, e.d. worden ingediend. 

Art. 13:  Bij geschillen omtrent naleving/toepassing van de bepalingen, blijft aan de directie en het bestuur van 
Begraafplaats Buitenveldert het recht voorbehouden te beslissen.  

 

Deze voorschriften en bepalingen zijn vastgesteld door de directie van R.-K. Begraafplaats Buitenveldert.  
Amsterdam,  december 2021. 
 

De vergunningskosten voor het plaatsen van een gedenkteken per 1 januari 2022: 

• Particulier graf (nieuw en bij vervanging)   € 145,00  

• Particulier kindergraf vak K    €   75,00 

• Particulier graf op het kinderhof    €   55,00 

• Voor het aanbrengen van elke volgende inscriptie  €   77,00 

• Urnengraf, c.q. kelder     €   79,50 

• Algemeen graf        €   79,50  
 
 

        Voordat een gedenkteken geplaatst wordt, dienen de vergunningskosten te zijn voldaan op      
        bankrekeningnummer: NL18RABO 0302 3114 83, t.n.v. R.-K. Begraafplaats Buitenveldert, te Amsterdam. 


