
 

 

Reglement voor de begraafplaats van de Stichting Beth Hachaim 

aan de Eikelenburglaan te Rijswijk (ZH) 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 
Art. 1. Begripsbepalingen: 
 
 Waar in dit reglement sprake is van  

a) “het bestuur” wordt daaronder verstaan het bestuur van de Stichting Beth 
Hachaïm; 

b) “de rabbijn(en)” de functionerende rabbijn(en) van de Liberaal Joodse Gemeente 
Den Haag en/of Rotterdam of bij diens (of hun) afwezigheid een rabbijn van één 
der andere Liberaal Joodse Gemeenten  aangesloten bij het Verbond van 
Liberaal Religieuze Joden in Nederland; 

c) “nabestaanden” de wettige erfgenamen van de overledene of, bij ontstentenis 
van deze(n), degene, die opdracht tot begraving heeft gegeven; 

d) “begraafplaats” de begraafplaats van de Liberaal Joodse Gemeenten Den Haag 
en Rotterdam aan de Eikelenburglaan te Rijswijk (ZH). 

 
Art. 2.  
 

1) De administratieve zorg voor de begraafplaats berust bij het bestuur of bij een 
door dit bestuur aangewezen persoon. 

2) Het bestuur houdt een register van graven aan, waarin ten aanzien van elk graf 
wordt vermeld: de naam van de daarin begravene, de geboorte- en 
overlijdensdatum en -plaats van de daarin begravene, het nummer van het graf. 

3) Het bestuur houdt een register bij van namen die als belanghebbende zijn 
aangewezen bij overeenkomst tussen de Stichting en de wederpartij. 

 
Art. 3. 
 

1) Voor de verzorging en het onderhoud van de begraafplaats kan het bestuur een 
regeling met derden treffen. 

2) Begravingen worden verzorgd door een begrafenisondernemer met wie het 
bestuur terzake een regeling heeft getroffen, tenzij de nabestaanden in overleg 
met  het bestuur de voorkeur geven aan een andere regeling. 

 
Art. 4. 
 

1) De leiding van de begrafenissen en de vaststelling van de daarbij behorende 
liturgie berust bij de rabbijn of bij een door hem in overleg met het bestuur aan te 
wijzen persoon. 

2) Ten aanzien van de wijze waarop de begrafenis plaats vindt zal zonodig overleg 
gepleegd worden tussen rabbijn en bestuur. 

3) Ten aanzien van het vaststellen van tijdstippen van algemene 
dodenherdenkingen wordt overleg tussen de rabbijn en het bestuur. Aan de 
beheerder van de begraafplaats wordt van elk zodanig tijdstip tijdig kennis 
gegeven. 
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Art. 5. 
 

1) Op elk graf dient een stenen gedenkplaat te worden aangebracht waarop 
tenminste de naam van de daarin begravene en het nummer van het graf worden 
vermeld. 

2) De kosten van de gedenkplaat en van de plaatsing ervan komen ten laste van de 
nabestaanden. 

2a) De financiële verplichtingen van de nabestaanden zijn geregeld in de 
      opdrachtbevestiging welke door de begrafenisondernemer en/of rabbijn is  
      opgemaakt en door de nabestaanden is ondertekend en geparafeerd. 
3) Over het uiterlijk van de gedenkplaat wordt overleg gepleegd tussen de 

nabestaanden en de rabbijn en eventueel het bestuur. Het uiterlijk dient echter te 
voldoen aan de gestelde eisen in de bijlage 

4) Over verdere op de gedenkplaat te vermelden tekst en over het tijdstip van de 
onthulling van de gedenkplaat wordt overleg gepleegd tussen de nabestaanden 
en de rabbijn. 

5) De leiding van de onthulling van de gedenkplaat en de vaststelling van de daarbij 
behorende liturgie berust bij de rabbijn of bij een door hem in overleg met het 
bestuur aan te wijzen persoon. 

6) Een uitwerking van de regels waaraan gedenkplaten moeten voldoen en  
verplichtingen van de nabestaanden en steenhouwers zijn als bijlage gevoegd bij 
dit reglement. 

 
 
Art. 6. 
 

1) Alle graven zijn eeuwigdurende graven. 
2) Ruimen van een graf of graven kan in zeer uitzonderlijke gevallen op grond van 

een unanieme beslissing van de rabbijnen van de gemeenten, aangesloten bij 
het Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland, worden toegestaan 
door het bestuur. 

 
Art. 7. 
 

 Indien van overheidswege opening van een graf wordt gevorderd, geschiedt dat 
alleen na voorafgaande kennisgeving aan het bestuur. 

 
Art. 8. 
 

 Op de begraafplaats worden begraven 
a) overleden leden van de Liberaal Joodse Gemeenten Den Haag en/of Rotterdam 

en hun minderjarige kinderen; 
b) andere overleden Joden en Jodinnen in bijzondere gevallen ter beoordeling van 

de rabbijn en in overleg met het bestuur. 
 
Art. 9. 
 

 De prijs van een graf en de kosten van andere met de begraving samenhangende 
diensten worden door het bestuur vastgesteld. 
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Art. 10. 

1) Leden van de Liberaal Joodse Gemeenten Den Haag en Rotterdam kunnen bij 
leven één of meer grafrechten op de begraafplaats kopen.  

2) Bij aankoop van een grafrecht (grafrechten) legt het bestuur schriftelijk vast voor 
welke persoon (personen) een grafrecht (grafrechten) betaald is (zijn). Mocht 
(en) die persoon (personen) niet op Beth Hachaim begraven worden, is het 
grafrecht niet overdraagbaar. 

3) De koper van een bij leven gekocht grafrecht (grafrechten) kan het bestuur 
verzoeken de bestemming van dat grafrecht (grafrechten) te wijzigen met 
inachtneming van het bepaalde in art. 8 en dient dit schriftelijk vast  te leggen. 

Art. 11. 

 Het bestuur houdt bij  de inrichting van de begraafplaats rekening met door de 
rabbijnen te stellen voorschriften. 

Art. 12. 

 In gevallen waarin dit reglement en de bijlage bij het reglement niet voorzien, wordt 
in overleg tussen rabbijnen en bestuur voorzien. 

 
 
5 oktober 1989/24 november 1991/20 juli 2005 
EJvdB/HH 
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Bijlage bij het reglement voor de begraafplaats van de Stichting Beth Hachaim 

Regels aangaande het leveren en plaatsen van grafmonumenten en beplantingen op 
begraafplaats "Beth Hachaïm" van de Liberaal Joodse Gemeenten Den Haag en Rotterdam, 
gelegen aan de Eikelenburglaan 7,    2286 KA  Rijswijk (ZH). 

Artikel 1 

Steenhouwerijen die grafmonumenten wensen te plaatsen, zijn gehouden aan de in dit 
reglement voorkomende bepalingen. 

Artikel 2 

Het verkopen, leveren, factureren, en plaatsen van grafmonumenten dient te geschieden 
door steenhouwerijen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en de 
Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven. Bij aanvraag van toestemming 
dienen deze inschrijfnummers te worden overlegd. Geen toestemming zal worden verleend 
aan "wederverkopers", "agenten", etc. 

De toegang tot de begraafplaats zal worden ontzegd aan bedrijven of personen die niet 
voldoen aan het bepaalde in dit artikel. 

Artikel 3 

Voor wat betreft het leveren en/of plaatsen van grafmonumenten, ongeacht het feit dat voor 
de levering en/of plaatsing opdracht is verkregen van de nabestaanden, behoudt de 
Stichting Beth Hachaïm zich het recht voor het geleverde/geplaatste grafmonument te 
weigeren, respectievelijk te doen verwijderen. De kosten daarvan en iedere daaruit 
voortvloeiende schade komen voor rekening van de leverancier.  

Artikel 4 

Voor het plaatsen van een grafmonument dient toestemming gevraagd te worden bij de 
Stichting Beth Hachaïm middels een tekening met daarop een afbeelding van het 
monument, maten (onder- en bovengronds) en tekst. 

Voor het aanbrengen van en toestemming krijgen voor een inscriptie dient een duidelijke en 
gedetailleerde  tekening van de letters te worden overlegd aan het Rabbinaat van de 
Liberaal Joodse Gemeente Den Haag of Rotterdam.  

Artikel 5 

De voor het plaatsten van een gedenkteken of beplanting beschikbare afmeting is 180x80 
cm. (LxB). Alle monumenten met een rand om het graf dienen te worden gesteld op een 
dubbel gewapend fundatieplaat met een minimale dikte van 5 cm en een lengte en 
breedtemaat van 180 x 80 cm. Voor een uitbreiding over twee graven met banden is de 
grafmaat 180 x 180 cm en zal de fundatie uit een plaat moeten bestaan met een minimale 
dikte van 7cm of uit twee platen waarbij dezelfde eisen gelden als voor een enkel graf. Bij 
uitbreiding van een bestaand graf tot één geheel en waarbij sprake is van 2 afzonderlijke 
fundatieplaten, dienen aan de boven- en onderkant van het grafdeel in het totaal 2 lateien 
geplaatst te worden waardoor de graven op één hoogte liggen en niet afzonderlijk kunnen 
verzakken. Wanneer er sprake is van een geheel of gedeeltelijk tuingedeelte is er sprake 
van een open of gedeeltelijk open fundatieraam. Bij een gedeeltelijk tuingedeelte dient als 
afscheiding een strook natuursteen te worden gebruikt van het zelfde materiaal als de band 
rond het graf en een dikte gelijk of in verhouding met die van de band. 
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Artikel 6 

 
Voor alle grafmonumenten geldt een minimum diktemaat van 6 cm terwijl de band minimaal 
12 x 8 cm (bxh) moet zijn. Staande stenen mogen maximaal een hoogte hebben van 115 
cm. boven het maaiveld/de fundatie. Grotere hoogtes en afwijkende designs zijn ter 
beoordeling van de Stichting.  

Artikel 7 

Staande stenen in combinatie met een band dienen te worden gedookt met passende doken 
van roestvrij staal of van messing. De doken dienen minimaal 20 mm dik te zijn en de lengte 
te hebben van minimaal 50 mm inwendig en 50mm uitwendig. Indien de staande steen op 
een voetstuk wordt gesteld, zal ook dit voetstuk worden gedookt op de fundatie. 

Letterplaten / staande stenen die niet in combinatie met banden op een fundatie worden 
gesteld dienen met tenminste 1/3 deel + 10 cm van de hoogte boven het maaiveld in de 
grond te worden ingegraven en wel zodanig dat deze niet kan overhellen of scheefzakken 
voor de eerste grote inzakking van het graf. De totale hoogte boven het maaiveld mag ook 
hier niet meer dan 115 cm. bedragen.  

Artikel 8 

Achterstukken, al dan niet in combinatie met banden, dienen, gemeten aan de achterkant, 
een lijn te vormen met de rij en dienen exact in het midden van het graf te worden gesteld. 

Artikel 9 

Toegestaan zijn alle natuursteensoorten, met uitzondering van Travertin en zachte 
kalksteensoorten. Niet toegestaan zijn metalen, kunststof, glazen of houten monumenten, 
evenals reclame op de monumenten.  

Artikel 10 

De letters mogen inwendig worden gefraisd, handgehakt of gezandstraald, verheven 
handgehakt of gefraisd, en al dan niet ingekleurd zijn. Bronzen letters zijn niet toegestaan. 

Artikel 11  

De steenhouwerij die het monument levert dient ook de steen en de fundatie recht te zetten 
na de eerste grote inzakking van het graf. Indien hiervoor kosten verschuldigd zijn, brengt de 
steenhouwer deze aan de opdrachtgever in rekening bij de facturatie van het monument. 

Artikel 12 

De garantieperiode voor het geleverde werk is conform de algemene verkoopvoorwaarden 
voor natuurstenen grafwerken, vastgesteld door de Algemene Nederlandse Bond van 
Natuursteenbedrijven. 

 

Artikel 13 

Grafmonumenten, beplantingen of andere grafbedekking worden geacht voor rekening en 
risico van de rechthebbende of gebruiker te zijn aangebracht. Schade als gevolg van brand, 
vandalisme, vorst, wateroverlast en andere van buiten komende oorzaken; of ontstaan door 
het weghalen en terugplaatsen van een gedenkplaat ten behoeven van een begraving, en 
eventuele gevolgschade voor derden, is voor rekening van de rechthebbende of gebruiker. 

De rechthebbende of gebruiker is verplicht de schade door welke omstandigheden ook- aan 
grafbedekking of denkplaat op eerste aanschrijven te herstellen, indien de beschadiging 
zodanig is dat deze naar het oordeel van het Stichtingsbestuur het uiterlijk aanzien van de 
begraafplaats schaadt of kan gaan schaden. 
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Indien binnen 3 maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft 
plaatsgevonden, is de het Stichtingsbestuur bevoegd tot verwijdering en/of vernietiging van 
de gedenkplaat of beplantingen over te gaan, waarbij 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 of gebruiker over te gaan. 

Artikel 14 

Op een graf mogen winterharde gewassen en meerjarige planten worden aangebracht, mits 
deze in volle wasdom niet hoger dan 80 cm. worden en de afmetingen van het graf niet 
worden overschreden. 

Het is niet toegestaan om beplantingen aan te brengen naast en om de graven, in de 
grasstroken en op de paden rond de graven. 

Het is niet toegestaan de grasstroken rond de graven en de aanwezige beplanting te 
verwijderen en/of te vervangen door grind, andere beplanting of andere materialen. 

Artikel 15 

Het is niet toegestaan om rond een graf afrasteringen aan te brengen. 

Verwelkte bloemen, verwaarloosde planten en losse voorwerpen kunnen door de beheerder 
worden verwijderd. 

Het is niet toegestaan op de begraafplaats eigen banken, meubilair en/of andere materialen 
te plaatsen. 
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