Reglement op het beheer van de begraafplaatsen
Voor de Protestantse Gemeente Ter Holten.
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Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Artikel 1.

In dit reglement wordt verstaan onder:

a.

Begraafplaats:

b.

Graf: Zandgraf of een keldergraf

c.

Grafkelder: Een betonnen constructie waarin één of meerdere overledenen worden
begraven of asbussen worden bijgezet.

d.

Asbus: Een bus ter berging van de as van een overledene.

e.

Urn: Een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen.

f.

Particulier graf: Een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot:
1. het doen begraven en begraven houden van overledenen;
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;
3. het inrichten van een gedenkplaats.

g.

Particulier kindergraf: Een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot:
1. het doen begraven en begraven houden van overleden kinderen tot 12 jaar;
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn van
kinderen tot 12 jaar;
3. het inrichten van een gedenkplaats voor kinderen tot 12 jaar.

h.

Particulier urnengraf: Een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen
met of zonder urnen.

i.

Particuliere gedenkplaats: Een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon
het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

j.

Verstrooiingsplaats: Een plaats waarop as wordt verstrooid.

k.

Grafbedekking: Gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of gedenkplaats.

l.

Gedenkteken: Voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

m.

Grafbeplanting: Beplanting welke door de rechthebbende op een graf wordt
aangebracht.

n.

Beheerder: De door de Kerkenraad aangewezen kerkrentmeester die is belast met de
dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die door hem is aangewezen.
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De begraafplaats aan de Hoofdweg te Oldeholtpade;
de begraafplaats aan de Vinkegavaartweg te Oldeholtpade;
de begraafplaats aan de Kerkweg te Nijeholtpade;
de begraafplaats aan de Idzardaweg te Ter Idzard;
de begraafplaats aan de Kerkweg te Oldeholtwolde.
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o.

Rechthebbende: Natuurlijk persoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een
particulier graf, een particulier kindergraf, een particulier urnengraf of een particuliere
gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in diens plaats te
zijn getreden.

p.

Kerkenraad: De kerkenraad van de Protestantse gemeente Oldeholtpade,
Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard.

q.

Protestantse gemeente: De Protestantse gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade,
Oldeholtwolde en Ter Idzard.

Artikel 2.
Beheer
Het beheer van de kerkelijke begraafplaatsen berust bij de Protestantse Gemeente,
vertegenwoordigd door de Kerkenraad. De kerkenraad wijst een beheerder aan die de
dagelijkse leiding over de begraafplaats heeft.
Artikel 3.
Administratie
De administratie van de begraafplaats wordt gevoerd door de Kerkenraad of een door de
Kerkenraad aangewezen administrateur.
Artikel 4.
Register
De Kerkenraad of de door hem aangewezen administrateur houdt een register bij van alle op
de begraafplaats begraven overledenen en bijgezette asbussen, met een nauwkeurige
aanduiding van de plaats waar zij begraven of bijgezet zijn en een plattegrond van de
begraafplaats. In dit register worden ook aangetekend de door de Kerkenraad reeds,
gereserveerde graven en urnenplaatsen op naam van de langstlevende. Het register en de
plattegrond zijn op aanvraag in te zien en worden in tweevoud bijgehouden.
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Hoofdstuk 2. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Artikel 5.
1.
2.
3.
4.

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en
zonsondergang;
Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen
tijdelijk worden gesloten.
Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend
zijn, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de
bezorging van as.
Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene de begraafplaats
betreden.

Artikel 6.
1.
2.
3.

Openstelling begraafplaats

Ordemaatregelen

Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op
de begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde,
rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.
De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing
houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen.
Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaatsen te rijden:
a. motorrijtuigen zijn slechts toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van
materialen;
b. sneller dan 10 km per uur.

Artikel 7.
Plechtigheden
1. Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden
op de begraafplaatsen kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste zes
werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en
de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de
beheerder vastgesteld.
2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht zich in het
belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.
3. Bijeenkomsten op de begraafplaats, die het karakter van een manifestatie hebben of
naar het oordeel van de Kerkenraad zullen hebben, kunnen door de Kerkenraad worden
verboden.
Artikel 8.
Opgravingen en ruimen
Bij het opgraven van overledenen en de ruiming van graven zijn geen andere personen
aanwezig dan de genen die van de beheerder toestemming hebben verkregen deze taak uit
te voeren.
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Hoofdstuk 3. Voorschriften voor bezorging van overleden personen
Artikel 9.

Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het
graf
1. Degene die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft
daarvan uiterlijk 36 uur voorafgaande aan het moment waarop de begraving, bijzetting
of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt
voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de gemeente
toestemming heeft gegeven om de overledene binnen 36 uur na het overlijden te
begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.
2. De overledene, dan wel het omhulsel en de asbus of urn moeten zijn voorzien van een
duurzaam identiteitskenmerk. De gegevens van het kenmerk moeten overeenstemmen
met de administratie van de begraafplaats.
3. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna
sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend
geschieden door het personeel van de begraafplaatsen op aanwijzingen en onder
toezicht van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder
toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens
daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk
aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. Zij dienen bij deze werkzaamheden de
aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
Artikel 10. Over te leggen stukken
1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd
aan de beheerder.
2. Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf of in een particulier
kindergraf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden
overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door
degene die in de uitvaart voorziet.
3. Begraving of bijzetting in een particulier graf of een particulier kindergraf waarvan de
uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen
plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige
periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke
minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de
rechthebbende.
4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op
gehele jaren.
5. De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn.
Artikel 11. Tijden van begraven en asbezorging
1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is: op werkdagen van 09.00 uur tot 15.00
uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
2. De beheerder kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.
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Hoofdstuk 4. Indeling, termijnen en uitgifte van de graven
Artikel 12. Indeling graven en asbezorging
1.
Op de begraafplaats kunnen worden uitgegeven:
a. particuliere graven, particuliere kindergraven en particuliere urnengraven.
b. particuliere gedenkplaatsen.
2.
Graven voor een periode van 30 jaar uitgegeven, bestemd voor het begraven in een
enkel graf van:
a. ten hoogste een overledenen dan wel
b. het plaatsen van maximaal drie asbussen met of zonder urnen, dan wel
c. het begraven van één overledene en het plaatsen van twee asbussen met of
zonder urnen.
3.
Graven die reeds voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven, zijn bestemd voor het
begraven in een enkel graf van:
a. ten hoogste een overledenen, dan wel
b. het plaatsen van drie asbussen met of zonder urnen danwel
c. het begraven van één overledene en het plaatsen van twee asbussen met of
zonder urnen.
Artikel 13. Volgorde van uitgifte
De particuliere graven, de particuliere urnengraven en particuliere kindergraven worden
slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven.
De kerkerraad kan in bijzondere gevallen afwijken bij familie in de eerste graad.
Artikel 14. Tarieven
1.
Jaarlijks wordt door de Kerkenraad de tarieven vastgesteld voor:
a. enkel graf/dubbel graf voor de inwoners van de Oldeholtpade, Nijeholtpade,
Oldeholtwolde en Ter Idzard.
b.enkel graf/dubbel graf voor overige overledenen.
c. het delven en sluiten van het graf
d. de huur van het daaltoestel, rijdende baar etc.
e. de toeslag voor het plaatsen en het gebruik van een kelder.
f. administratiekosten
g. verlenging van grafrechten voor enkel graf/dubbel graf met tien jaar
De tarieven zijn omschreven in bijlage 1 van dit reglement en maken als zodanig
onlosmakelijk deel uit van dit reglement

Artikel 15. Termijnen particuliere graven
1.
De Kerenraad verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats
zulks toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd
van dertig jaar het recht op een particulier graf, op een particulier kindergraf, of op
een particulier urnengraf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het
particuliere graf is uitgegeven.
2.
Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht voor de tijd van dertig jaar wordt
op verzoek van de rechthebbende, mits gedaan binnen twee jaren voor het
verstrijken van de termijnen, verlengd, doch telkens voor niet langer dan tien jaren.
De Kerkenraad doet binnen een jaar na aanvang van de termijn waarin verlenging
van het recht kan worden verzocht, aan de rechthebbende wiens adres hem bekend
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3.

4.

is, of redelijkerwijs bekend kan zijn, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de
termijnen van het bepaalde in lid 1.
Een recht als in dit artikel bedoeld, kan slechts aan één rechthebbende worden
verleend ten behoeve van zichzelf en voor de personen genoemd in artikel 16, eerste
lid. Verlening van het recht ten behoeve van een ander is slechts mogelijk indien
daarvoor gewichtige redenen bestaan.
Blijkt het adres onbekend, dan geschiedt de mededeling door aanplakking daarvan bij
het graf en de ingang van de begraafplaats. De mededeling blijft aangeplakt tot het
einde van de termijn waarvoor het uitsluitend recht op een graf werd gevestigd.

Artikel 16. Grafkelder
Een grafkelder is niet toegestaan. De beheerder kan aan de rechthebbende op een
particulier graf alsnog toestemming verlenen tot het plaatsen van een grafkelder
indien er onoverkomelijke bezwaren worden aangevoerd ten aanzien van de
bepaling dat een grafkelder niet wordt toegestaan.
Artikel 17. Overschrijving van verleende rechten
1.
Het recht op een particulier graf of een particulier kindergraf kan op aanvraag van
de rechthebbende worden overgeschreven ten name van de echtgenoot,
geregistreerde partner of levenspartner dan wel een bloedverwant of aanverwant tot
en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name
van een ander dan de vorengenoemde personen is slechts mogelijk, indien daarvoor
gewichtige redenen bestaan.
2.
Na het overlijden van de rechthebbende kan het particuliere graf of het particuliere
kindergraf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, geregistreerde
partner of levenspartner dan wel een bloed- of aanverwant tot en met de derde
graad, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden
van de rechthebbende. Overschrijving ten name van een ander dan de in de vorige
zin bedoelde personen is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen
bestaan. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of
indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het
verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.
3.
Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan
de kerkenraad niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde
termijn, is de kerkenraad bevoegd het recht op het eigen graf te doen vervallen.
4.
Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden kan
de kerkenraad het graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij
dit recht betrekking heeft op een eigen graf dat inmiddels is geruimd. Indien bij
overschrijving tevens een verlenging aan de orde is, wordt de verlenging geacht te
zijn verleend en te zijn ingegaan met ingang van de dag volgende op die waarop het
recht verviel.

Artikel 18. Afstand doen van graven
Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk
afstand doen ten behoeve van de Protestantse gemeente van het recht op het particuliere
graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doet de kerkenraad schriftelijk mededeling
aan de rechthebbende.
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Hoofdstuk 5. Grafbedekking
Artikel 19. Toestemming grafbedekking
1.
Voor het hebben van een grafbedekking is schriftelijke toestemming nodig van de
beheerder.
2.
De beheerder zal regels vaststellen omtrent de wijze van aanvragen van
toestemming, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van
aanbrengen. Deze regels zijn in bijlage 2 van dit reglement omschreven en maken
onlosmakelijk deel uit van dit reglement.
3.
De beheerder kan de toestemming weigeren indien:
a. niet voldaan wordt aan de eventueel door hen vastgestelde nadere regels
b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats
c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is
d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.
4.
Toestemming voor het hebben van een grafbedekking op de graven wordt gesteld
op naam van de contractant op de grafruimte. Bij overlijden van de contractant wordt
de toestemming gesteld op naam van degene die zich binnen drie maanden na het
overlijden daartoe aanmeldt.
Artikel 20. Onderhoud door de Protestantse Gemeente
De Protestantse gemeente voorziet in het onderhoud van de paden, het groenonderhoud en
het schoonhouden van de begraafplaatsen. Onderhoud, schoonmaak en herstel van
grafbeplantingen en gedenktekens vindt niet door of namens de Protestantse Gemeente
plaats.
Artikel 21. Onderhoud door rechthebbende of gebruiker
1.
Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de
grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de
rechthebbende of de gebruiker
2.
De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te
onderhouden of te herstellen.
3.
Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te
onderhouden of te herstellen, kan de beheerder de hiervoor in aanmerking komende
voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde
blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker
en vervalt daarna aan de Protestantse Gemeente, zonder dat deze tot enige
vergoeding verplicht is.
4.
De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de beheerder de rechthebbende of de
gebruiker door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van
de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de
gebruiker niet bekend is maakt de beheerder de verklaring bij de ingang van de
begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing
naar de mededeling aangebracht.
5.
De beheerder kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten
een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door de beheerder
gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van de
beheerder het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de
beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden.
Artikel 22. Niet-blijvende grafbeplanting
Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert kan door de
beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op
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schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij
verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke
voorwerpen worden gedurende dertien weken ter beschikking gehouden van de
rechthebbende.
Artikel 23. Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn
1.
De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door
de beheerder worden verwijderd.
2.
Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt het college ten minste
een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden
verwijderd per brief aan de rechthebbende. Wanneer het adres van de
rechthebbende niet bekend is, maakt de beheerder het voornemen tot verwijdering
van de grafbedekking gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip
waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middel van een bij het graf te
plaatsen bordje en/of bij de ingang van de begraafplaats bekend.
3.
Indien de grafbedekking niet binnen dertien weken na de verwijdering is afgehaald,
vervalt deze aan de Protestantse Gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding
verplicht is. Hoofdstuk 6. Ruiming van graven en urnengraven
Artikel 24. Ruiming, bezorging van overblijfselen en as
1.
Het voornemen van de beheerder om een graf te ruimen wordt ten minste een jaar
voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de
rechthebbende bekend gemaakt. Wanneer het adres van de rechthebbende niet
bekend is maakt de beheerder het voornemen tot ruiming van het graf gedurende
ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip van ruiming door middel van een
bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats op het
mededelingenbord bekend.
2.
De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog
aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat
bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd.
3.
De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven en
de as wordt verstrooid op daartoe bestemde gedeelten van de begraafplaats(en).
4.
Nabestaanden van een overledene die begraven is in een particulier graf kunnen
gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn bij de beheerder een aanvraag
indienen om bij ruiming de menselijke resten, indien mogelijk, bijeen te doen
brengen voor crematie of voor herbegraving elders. Nabestaanden van een
overledene waarvan een asbus al of niet met een urn is bijgezet in een algemeen graf
kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om deze ter beschikking te houden
voor herbegraving of verstrooiing elders.
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Hoofdstuk 7. Klachten
Artikel 25. Indiening en afhandeling van een klacht
1.
Contractant en andere bij de begraafplaats belanghebbende personen en leden
van de Protestantse gemeente kunnen over feitelijke handelingen of het nalaten van
feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats bij de beheerder een schriftelijke
klacht indienen.
2.
De beheerder beslist binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht. De beheerder
kan deze termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen.
3.
De beheerder brengt de beslissing over de klacht direct schriftelijk ter kennis van de
klager en zal hierover aan de kerkenraad rapporteren.

Hoofdstuk 8. Overgangsbepalingen en slotbepalingen
Artikel 27. Overgangsbepalingen
Het recht op een eigen graf, verleend vóór het in werking treden van dit reglement, wordt
geacht een uitsluitend recht op een graf in de zin van de wet op de lijkbezorging te zijn.
Artikel 28. Slotbepalingen
1.
In geval van verschil over de toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin
het reglement niet voorziet, beslist de Kerkenraad.
2.
Wijzigingen van dit reglement kan plaatsvinden door de Kerkenraad.
3.
Dit reglement treedt in werking op ……….
Alsdan vervallen de voordien bestaan hebbende voorschriften en bepalingen op dit
gebied, behoudens eerbiediging van rechten, verkregen voor de inwerkingtreding van
dit reglement.
Aldus vastgesteld op 20 februari 2019
Namens de Protestantse gemeente Ter Holten,
Het college van kerkvoogden,
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Bijlage 1
1. Tarieven begraafplaatsen

Kosten van een graf voor alle
inwoners van de dorpen die
vallen binnen de kerkelijke
gemeente Ter Holten te
Oldeholtpade.
Kosten van een graf voor alle
overige aanvragers die niet
woonachtig zijn in de dorpen
welke vallen binnen de kerkelijke
gemeente Ter Holten te
Oldeholtpade.
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Verlening
10 jaar
dubbel
graf.

Enkel
graf

Dubbel
graf

Verlening
10 jaar
enkel graf

€ 935.--

€ 1870,--

€ 330.-

€ 660.--

€ 475.--

€ 900.--

€ 1320.-- € 2640.--
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2. Bepalingen en bijkomende kosten
2.1.

Voor een kindergraf voor kinderen t/m 12 jaar is een korting van 50 % van
toepassing op alle tarieven.

2.2.

Uitgifte termijn minimaal 30 jaar met mogelijkheid van verlenging in periodes
van 10 jaar.

2.3.

Graf delven en sluiten € 385,--

2.4.

Plaatsen grafkelder uitsluiten op beoordeling van het college van kerkvoogden
€ 1650,--

2.5.

Gebruik van de plaatselijke kerk t.b.v. een afscheidsdienst is voor inwoners die
geregistreerd staan in de ledenadministratie van de kerkelijke gemeente
kosteloos.

2.6.

Gebruik van de hulpmiddelen; rijdende baar en daaltoestel zijn voor zowel de
in punt 2.5 genoemde kerkelijke leden kosteloos.

2.7.

Voor overige die niet zijn aangeduid onder punt 2.5 en 2.6 zijn de kosten van
gebruik van de kerk 165.-- en voor het gebruik van de rijdende baar en het
daaltoestel 60.-- per gebeurtenis.

2.8.

Graf delven uitsluitend t.b.v. plaatsen asbus 200.--

2.9.

Bijplaatsen van een asbus in een graf 150.—

2.10. Uitgifte gedenkplaats: tarief gelijk aan enkel graf .
2.11. Administratiekosten 15.--, correspondentie per post 25
2.12. De begraafplaatsen worden onderhouden door de beheerder. De kosten van
onderhoud zijn derhalve reeds doorberekend in de bovenstaande tarieven.
2.13. Het onderhoud van het graf c.q. de gedenkplaats en de daarop geplaatste
monumenten is voor rekening van de rechthebbende.
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Bijlage 2
Nadere regels voor grafmonumenten en grafbeplanting

Winterharde gewassen

1. De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle
wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door
snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.
2. Winterharde gewassen op een particulier graf hebben een maximale breedte van
0,85 meter en een maximale hoogte van 0,90 meter. De maximale lengte van
winterharde gewassen bedraagt op een particulier graf 2,00 meter.

Materialen

Voor de grafmonumenten mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt zoals
natuursteen, keramiek of weersbestendige kunststoffen en houtsoorten. Het gebruik
van losliggend grind is niet toegestaan. Grind moet altijd ingeklemd zijn tussen de
stenen banden van een grafmonument.

Voorwaarden gebruik glas voor grafmonumenten

Vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal en het verhoogde risico op schade,
heeft de Protestantse Gemeente een aantal voorwaarden gesteld voor het gebruik
van glas voor grafmonumenten. Deze voorwaarden zijn:
1. De rechthebbende vrijwaart de begraafplaatseigenaar schriftelijk van alle soorten
schade met betrekking tot een gedenkteken waarin glas gebruikt is.
2. Het liggende gedeelte van het gedenkteken dient op een onderplaat gemonteerd
te worden op dusdanige wijze dat het gedenkteken als geheel op te tillen is. Ook een
staand gedenkteken dient zodanig gefundeerd te zijn dat het als geheel op te tillen
is.
3. Het glazen deel van het grafmonument dient binnen de maatvoering van de
onderplaat te blijven om stootschade te voorkomen.
4. Glas dient een minimale dikte van 15 mm te hebben.
5. Glazen delen dienen spannings- en zettingsvrij gemonteerd te worden.
6. Het te gebruiken glas dient niet gevoelig te zijn voor gangbare
schoonmaakmiddelen.

Afmetingen

Ook de afmetingen van grafmonumenten zijn aan regels gebonden. De maximale
afmetingen (in meters) van gedenktekens zijn:
Soort graf
Particulier graf
Particulier graf
Urnengraf

Type
gedenkteken
Staand enkel
Liggend enkel
Staand dubbel
Liggend dubbel

Lengte
2,00
2.00
0,70

breedte

Hoogte

1,00
1,00
1.80
1.80
0,70

1,50
0,40
1.50
0.40
0,50

De hoogte van het gedenkteken wordt gerekend vanaf het maaiveld.
Versie February 2019

Pagina 13 van 13

