
Adoptiereglement. Rechten en plichten. 

Maastricht, met ingang van 1 januari 2023,  zoals vastgesteld door het 

Kerkbestuur op 1 november 2022. 

• De adoptant voldoet aan het bepaalde in artikel 9, tweede lid van het 
Reglement voor het beheer van het R.K. Kerkhof St. Pieter op de Berg. Indien 
de adoptant hier niet aan voldoet is artikel 9, derde lid van genoemd 
Reglement van toepassing.   

• De adoptant kan 1 persoon zijn of meerderen (b.v. echtpaar). De adoptant 
verwerft door adoptie het recht op begraven. 

• De toewijzing van het recht op een adoptiegraf bepaalt de Kerkhofcommissie. 
De contacten lopen via Kerkhofbeheer. 

• De minimumperiode van adoptie is 10 jaar. 
• Het oorspronkelijk grafmonument krijgt de adoptant in bruikleen van het KB 

voor de afgesproken huurtermijn; het grafmonument blijft eigendom van de 
parochie. Eventuele veranderingen in naamstelling adoptant, rechten en 
plichten en andere niet genoemde zaken, dienen aangevraagd te worden bij 
de Kerkhofcommissie en gemuteerd te worden in de adoptie-overeenkomst. 

• De adoptant ontvangt bij het ingaan van de adoptie een 
adoptieovereenkomst, na diens overlijden ontvangt de rechthebbende de 
grafakte ten aanzien van de dan ingaande huurtermijn grafakte. 

• Voorafgaand aan het sluiten van de adoptieovereenkomst wordt samen met 
de steenhouwer bekeken welke werkzaamheden aan het te adopteren 
grafmonument dienen te gebeuren. (Zijn de fundamenten nog goed, welke 
reparaties dienen uitgevoerd te worden e.d.) 

• Ook wordt voorafgaand aan het sluiten van genoemde overeenkomst een 
eventueel nieuw te maken voorstuk besproken. Kerkhofbeheer zal wel eisen 
stellen aan het materiaalgebruik en de afmetingen. 

• Ontwerp van, wijzingen/aanpassingen dienen vooraf ter beoordeling aan de 
Kerkhofcommissie worden voorgelegd. 

• Nieuwe toevoegingen (b.v. nieuw voorstuk) zijn het eigendom van de 
adoptant. De ruimkosten van de nieuwe toevoegingen - per 1 januari 2023       
€ 300,00 - zullen door de adoptant betaald dienen te worden op het moment 
van 1e begraving, tenzij het grafmonument wordt gerealiseerd voor bijzetting. 

• De belettering van het oorspronkelijk grafmonument, voor zover aanwezig, 
dient behouden te worden. 

• De restauratiekosten en de kosten van een eventueel nieuw voorstuk betaalt 
de adoptant rechtstreeks aan de steenhouwer. 

• De stoffelijke resten van de hier begraven personen mogen niet verwijderd 
worden. Bij daadwerkelijk begraven wordt het graf, indien nodig, geschud. 
Deze kosten worden rechtstreeks betaald aan de grafdelver. Bij bestemming 
urnengraf is dieper leggen niet nodig. 

• Na restauratie (oplevering) gaat de grafhuur in. Het grafmonument wordt 
gereserveerd voor een termijn van 10 jaar voor een bedrag van € 500,00. Bij 
eerste bijzetting wordt het restant reeds betaalde grafhuur verrekend. 

• Na oplevering gaat de zorgplicht van de adoptant/rechthebbende in voor het 

gehele monument.  

 


