
 

Grafreglement 

Protestantse Gemeente Oudega (W) c.a. 

 

Artikel 1:  ALGEMENE BEPALINGEN  

Begripsaanduidingen. 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. het college: 

 

het college van  kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Oudega (W) c.a., eigenaar van de 

begraafplaatsen. 

b. begraafplaatsen: 

het kerkelijke terrein, bestemd voor het begraven of bijzetten van asbussen of urnen van overledenen, 

gelegen te Oudega (SWF), Sandfirden en Idzega. 

c. beheerder: 

degene die door het college is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de kerkelijke 

begraafplaatsen. 

d. eigen (urnen-) graf: 

een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het graf van één of meer overledenen of hun asbussen. Het 

gebruiksrecht van een eigen (urnen-)graf bedraagt 30 jaren. Zolang er grafrechten worden betaald, hoeft er 

eerst niet in begraven te worden. 

e. rechthebbende: 

de meerderjarige persoon aan wie het recht op een eigen(urnen-) graf is verleend.  

f. grafrechten: 

het recht op een eigen (urnen-) graf en het recht op bewaring van een asbus in de urnenbewaarplaats. 

g. bijzetting: 

1.        het begraven van een overledene in een graf waarin reeds een overledene is begraven; 

2.        het begraven van een asbus/urn in een graf waarin reeds een overledene of een  

           asbus/urn is begraven; 

3.        het plaatsen van een asbus/urn in een nis van de urnen-begraafplaats.  

h. asbus: 

hermetisch afgesloten koker met de as van de overledene, waarop diens naam en voorletters, alsmede een 

registratienummer in onuitwisbare letters en  cijfers staan vermeld. 

 

i. urn: 

voorwerp op de begraafplaats waarin één of meer asbussen zijn opgeborgen. De bepalingen voor asbussen 

in dit reglement gelden ook voor urnen.  



 

 

 

 

Artikel 2. ALGEMENE BEPALINGEN. 

1. Het beheer van de kerkelijke begraafplaatsen te Oudega (SWF), Sandfirden en Idzega berust bij de  

Protestantse Gemeente Oudega (W) c.a. te Oudega (SWF), vertegenwoordigd door het college. 

2. De administratie van de grafregisters wordt voor het college gevoerd door een daarvoor 

aangewezen beheerder. Deze registers zijn gedigitaliseerd en worden regelmatig geactualiseerd. Een 

back-up is aanwezig. 

3. De grafdelver is belast met het delven van de graven en het onderhoud van de begraafplaatsen. Het 

college voorziet hem van een instructie en is bevoegd deze te wijzigen. 

4. Het is aan niemand buiten de grafdelver vergund op de begraafplaatsen te graven of aan graven of 

graftekens veranderingen aan te brengen dan wel grafstenen, zerken of monumenten van de 

begraafplaatsen te verwijderen, te plaatsen of te verplaatsen, tenzij het college daarvoor  

toestemming heeft verleend. 

5. Begraving mag slechts plaatsvinden, indien door hem of door haar, die doet begraven het geldige 

grafbewijs wordt getoond. 

6. Tevens dient degene, die doet begraven, in het bezit te zijn van een door de burgerlijke gemeente 

afgegeven bewijs van verlof tot begraven. 

7. Het college bepaalt, voor zover daarin niet bij een besluit is voorzien, wanneer de begraafplaatsen 

voor begravingen en voor bezoek zijn opengesteld. 

8. Kinderen beneden de 14 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van volwassenen. 

9. Ieder, die eigen graven op de kerkhoven heeft, is verplicht kennis te nemen van het grafreglement. 

Het actuele grafreglement is te vinden op www.pgoudegaswf.nl en wordt eenmalig uitgereikt aan 

een ieder welke een graf aankoopt. 

 

Artikel 3. DE GRAVEN 

1. De begraafplaatsen zijn verdeeld in rijen elk dragende een cijfer, waarin verder de graven door 

nummers zijn aangegeven. 

2. Van elke uitgifte van een graf wordt een grafbewijs uitgereikt, waardoor het recht tot begraven in 

een bepaald graf ontstaat. De graven worden in volgorde, door de beheerder te bepalen, 

uitgegeven. 

3. Graven worden enkel uitgegeven als “eigen graven”, waaraan verbonden het uitsluitend recht tot 

begraven. 

4. Met ingang van 1981 worden de “eigen graven” slechts verkocht aan inwoners en/of oud-inwoners 

van  Oudega (SWF), Sandfirden en Idzega.  Inwoners of oud-inwoners zijn die personen die 

gedurende minimaal 3 achtereenvolgende jaren voor ten minste 200 dagen per kalenderjaar 

woonachtig zijn (of zijn geweest) in deze dorpen. 

 

5. Voor oud inwoners geldt, als zij 50 jaar of langer geen inwoner van Oudega, Sandfirden of Idzega zijn 

geweest, zij geen aanspraak op een graf op één van de begraafplaatsen kunnen maken.  

http://www.pgoudegaswf.nl/


 

 

 

 
 

 

6. Slechts één persoon wordt tegenover het college als gerechtigde tot een graf erkend en wel de in 

het grafregister aangegeven persoon, die tevens als eigenaar van eventueel daarop aanwezig 

gedenkteken wordt beschouwd. Van verandering van gekozen domicilie door betrokkenen dient 

schriftelijk melding te worden gemaakt bij de beheerder binnen 3 maanden via 

deboor.kotten@hotmail.com. Indien deze termijn wordt overschreden, kan het college het grafrecht 

laten vervallen. Het is niet mogelijk om voor één graf meer dan één correspondentieadres aan te 

houden.  

7. Overdracht en toedeling van graven kan enkel geschieden op bloed- of aanverwanten in de rechte 

lijn en/of geregistreerde partner en deze personen dienen tevens inwoners en/of oud-inwoners van 

Oudega (SWF), Sandfirden en Idzega te zijn. Familiegraven moeten in de familie blijven, waarbij 

onder familie wordt verstaan bloedverwanten in de eerste en tweede lijn. Na het overlijden van de 

rechthebbende kan het recht worden overgeschreven ten name van de echtgeno(o)t(e), 

levenspartner of één van de kinderen, mits het verzoek hiertoe schriftelijk wordt gedaan  aan het 

college binnen 3 maanden na het overlijden van de rechthebbende. Overschrijving ten name van een 

ander is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.  

 

Graven die na 1-1-2013  zijn aangekocht zijn niet kosteloos overdraagbaar als er na 1-1-2013 

opnieuw een stoffelijk overschot in het graf wordt begraven. Voorbeeld:  Wanneer in een graf 

aangekocht voor  1 januari 2013 (groot)ouders liggen begraven en ouders/kinderen komen te 

overlijden, dan mogen deze – mits de tussenliggende periode voldoende groot is – in hetzelfde graf 

worden begraven zonder dat hiervoor opnieuw een graf moet worden aangekocht.  

Wanneer deze zelfde situatie zich echter voordoet na  1-1-2013 en men wenst hetzelfde graf te 

gebruiken voor de begrafenis van het “nieuwe” stoffelijk overschot,  dan moet het graf opnieuw 

worden aangekocht.  

 

De kerkrentmeesters beslissen per geval over verzoeken tot overschrijving te name van een ander. 

8. Overdracht en toebedeling bij een scheiding van rechten op begraving wordt alleen erkend indien zij 

ten genoege van het college zijn aangetoond, terwijl van bedoelde overgang tegen inlevering van het 

laatst afgegeven grafbewijs aan de nieuwe eigenaar een nieuw grafbewijs wordt uitgereikt. Van deze 

overdracht en toebedeling wordt binnen 3 maanden schriftelijk kennis gegeven door de nieuwe 

eigenaar. Voor het verkrijgen van een nieuw grafbewijs worden de in de bijlage genoemde kosten in 

rekening gebracht. 

9. Een rechthebbende kan afstand doen van grafrechten, zonder aanspraak te kunnen maken op enige 

vergoeding. 

10. Het overlijden van de rechthebbende moet met vermelding van zijn/haar adres aan het college 

schriftelijk worden bekend gemaakt, binnen één jaar na bedoeld overlijden. 
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Artikel 4. VERLENGING VAN GRAFRECHTEN 

1. Indien het adres van de rechthebbende onjuist of onbekend is, zal getracht worden het adres te 

achterhalen bij de afdeling Bevolking/Burgerzaken van het gemeentehuis. Indien het adres van de 

rechthebbende niet ingevolge lid 2 kan worden achterhaald, dan zal bij het ontbreken van het adres  

het termineren van de termijn door aanplakking worden medegedeeld bij het graf en bij de ingang 

van de begraafplaats. De mededeling blijft gedurende minimaal 3 maanden aangeplakt. 

 

2. De verlenging van de grafrechten wordt slechts verleend wanneer het onderhoud van het graf zich 

naar het oordeel van het college niet bevindt in kennelijke staat van verwaarlozing en op de 

voorwaarden geldend op het tijdstip waarop de verlenging ingaat en volgens de alsdan geldende 

tarieven. 

 

Artikel 5. EINDE VAN DE GRAFRECHTEN 

De grafrechten vervallen: 

a. door het verlopen van de gestelde termijn; 

b. indien de betaling van de overeengekomen verlenging van het grafrecht niet binnen één jaar na aanvang 

van de verlenging overeenkomstig artikel 4 van dit reglement is geschied; 

c. indien de rechthebbende is overleden en geen aanwijzing en mededeling volgens artikel 3 heeft plaats 

gevonden; 

d. indien een terreingedeelte, waarin zich de (urnen-) graven bevinden, aan de bestemming van de 

begraafplaats wordt onttrokken of wanneer de begraafplaats niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd, 

overeenkomstig artikel 4; 

e. indien de aankondiging van het aflopen van de termijn van het grafrecht overeenkomstig artikel 4 bij het 

graf en bij de ingang van de begraafplaats gedurende één jaar aangeplakt is geweest en de 

rechthebbende gedurende die periode niet heeft gereageerd; 

f. indien de rechthebbende het onderhoud van het graf-(urnen)monument of beplanting verwaarloosd en 

na sommatie weigert te doen herstellen of de herstelkosten te voldoen, overeenkomstig artikel 7; 

g. indien de rechthebbende bij onderhandse verklaring afstand doet van een verkregen grafrecht. 

h. Wanneer een rechthebbende een graf teruggeeft aan de kerk en het monument wil laten opruimen 

moet hiervoor schriftelijk toestemming voor worden geven door het college. De correspondentie 

hieromtrent wordt bewaard in het archief . De kosten voor het verwijderen van het monument zijn voor 

de nabestaanden, verwijdering moet ten allen tijde plaats vinden door een bij de Kamer van Koophandel 

ingeschreven steenhouwerij. 

  



 

 

 

 

 

Artikel 6. GRAFMONUMENTEN 

1. Er mogen geen gedenktekens of losstaande attributen op het kerkhof worden geplaatst dan na 

tijdige voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan en toestemming van de beheerder c.q. het 

College van Kerkrentmeesters. 

2. Een plan daartoe, voorzien van afmetingen, materiaalkeuze en afbeelding, dient aan de beheerder 

ter goedkeuring te worden toegezonden. Het college is ten allen tijde gerechtigd om een te plaatsen 

gedenkteken of onderdelen hiervan, welke niet passend worden geacht, niet toe te staan. 

 

Onder elk te plaatsen gedenkteken dient een deugdelijke fundering (geen palen) te worden 

aangebracht. Er mogen geen hekwerken en horizontaal-liggende  gedenktekens worden geplaatst. 

 

Het planten van sierheesters, bomen of bloemen op de begraafplaatsen is verboden. Zaken of 

dingen welke (voortdurend) licht of geluid produceren zijn, gezien de aard van de begraafplaats, niet 

toegestaan. 

 

Gezien de ruimte en de aard van de drie verschillende kerkhoven, kunnen hier geen exacte 

afmetingen worden vermeld. Ook dit zal moeten worden afgestemd met de beheerder. Zerken en 

monumenten mogen in geen geval hoger zijn dan 1.25 meter boven het maaiveld. De maximale 

toegestane breedte van de vloerplaat en het grafmonument is 70 tot 80 cm bij een enkelgraf en tot 

maximaal 140 bij een dubbelgraf. De lengte kan in geen geval langer zijn 80 centimeter. 

 

De vloerplaat dient te bestaan uit materiaal passend bij het materiaal van het monument en moet 

uit één stuk bestaan. De mogelijkheid bestaat om in de vloerplaat een bloembed aan te brengen, 

waarbij er bij het maaien van de begraafplaats geen hinder van wordt ondervonden. Overige, losse 

bloembedden rondom het grafmonument zijn niet toegestaan.  

 
Losse ornamenten, vazen en lantaarns mogen niet worden geplaatst. Vaste ornamenten moeten ten 
allen tijde verwijderbaar/afneembaar zijn.  
 

3. Er zal slechts toestemming worden verleend tot het plaatsen van één gedenkteken per graf. 

4. Rechthebbende behoeven voorafgaande schriftelijk toestemming van het college voor het bijzetten 

van asbussen of urnen. Een plan daartoe, voorzien van afmetingen en materiaalkeuze, dient aan de 

beheerder ter goedkeuring te worden toegezonden. 

5. Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf moet aan het college een vergoeding worden 

betaald van 10% van de kostprijs van het gedenkteken. Zulks volgens nota van de leverancier. 

6. Bij het plaatsen van het monument wordt een verwijderingsbijdrage in rekening gebracht door het 

college, ten behoeve van het t.z.t. verwijderen van het gedenkteken. 

7. Alle schade aan gedenktekens, veroorzaakt door storm of anderszins, zijn voor risico van de 

rechthebbende. Schade aan gedenktekens dient binnen een periode van 3 maanden op eerste 

aanschrijving van de beheerder te worden hersteld. Er rust een onmiddellijk opeisbare boete voor 

niet-nakoming hiervan, nog te vermeerderen met de kosten van het herstel van de schade aan de 

betreffende gedenktekens.  

 



 

 

 
 

 

Artikel 7. HET ONDERHOUD 

1. Van de uitgegeven eigen graven wordt een jaarlijks vast recht geheven, teneinde in het onderhoud 

van de begraafplaatsen en de graven te voorzien. 

2. Het college belast zich met het onderhoud van de begraafplaatsen en de graven. 

3. Onderhoud, plaatsen en verwijderen van monumenten is alleen toegestaan door erkende, bij de 

Kamer van Koophandel ingeschreven steenhouwerijen. 

4. Onderhoud van hekwerken en steenhouwers werkzaamheden aan stenen, monumenten en 

grafkelders, alsmede het verven of repareren van hekwerken en afscheidingen, het kleuren of 

bijwerken van opschriften op of in gedenktekens komen ten lasten van de gerechtigden van de 

betreffende graven. Onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd in het tijdstip 

liggend tussen 2 uren voor en 2 uren na een begrafenis op de betreffende begraafplaats. 

5. Wanneer gedenktekens, of grafkelders niet voldoende ten genoegen van het college worden 

onderhouden en dientengevolge in verval raken, worden de gerechtigden gewaarschuwd met 

verzoek binnen een termijn van drie maanden daarin te voorzien.  

 

Indien deze echter na verloop van de gestelde termijn in gebreke blijven tot het nodige herstel en 

vernieuwing mede te werken, zullen de gedenktekens in opdracht van het college worden 

verwijderd op kosten van de betrokkenen en vervallen aan de Protestantse Gemeente, evenals de 

rechten ten aanzien van de desbetreffende grafruimten. 

 

Het college brengt boven de kosten van verwijdering een vergoeding van administratieve  lasten in 

rekening van 20% van eerder genoemde kosten, zo nodig vermeerderd met incassokosten. 

6. Indien het vanwege het beheer van de begraafplaatsen naar het oordeel van de beheerder nodig is, 

kan het grafteken van het graf van een rechthebbende op last van en voor rekening van het college 

worden weggenomen en kan op het graf tijdelijk grond worden gedeponeerd. De rechthebbende 

wordt hiervan tevoren in kennis gesteld. 

7. Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen door de beheerder zonder voorafgaande 

waarschuwing van de graven worden verwijderd. 

 

Artikel 8. DE TARIEVEN 

1. De tarieven voor “eigen graven” worden vastgesteld door het college. 

2. Van elk graf wordt, gebruikt of ongebruikt, jaarlijks een periodiek vast te stellen grafrecht geheven 

voor het onderhoud van de begraafplaatsen en graven. De jaarlijks verschuldigde rechten moeten 

worden betaald aan de administrateur, eventueel vermeerderd met porti- en incassokosten. 

Indien gedurende drie achtereenvolgende jaren jaarlijkse rechten niet ten volle zijn voldaan wordt 

gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 4 en zullen bij nalatigheid de betrokken 

graven met gedenktekens etc. ten bate van het college vervallen. 

Het jaarlijks grafrecht kan ook voor een periode van 10, 20 of 30 jaar worden afgekocht, volgens een 

daarvoor geldend tarief.  



 

 

 

 

 

 

 

3. De bedragen voor graf delven, alsmede het gebruik van de klok en baar en het luiden van de klok bij 

begrafenissen worden periodiek door het college vastgesteld. 

4. Voor overschrijving van eigen graven door erfrecht moet een nieuw grafbewijs worden aangevraagd 

binnen drie maanden bij de beheerder tegen betaling van een periodiek vast te stellen bedrag voor 

overschrijvingskosten en tegen inlevering van het oude grafbewijs. 

5. Bij het plaatsen van het monument wordt een verwijderingsbijdrage in rekening gebracht door het 

college, ten behoeve van het t.z.t. verwijderen van het gedenkteken. 

6. De in de bij dit reglement behorende bijlage genoemde tarieven zijn alleen geldig voor het jaar 

waarop de bijlage is gedateerd. De tarieven worden jaarlijks door het college vastgesteld. 

 

Artikel 9. HERZIENING GRAFREGISTER 

1. Het college is ten allen tijde bevoegd om tot herziening of vernieuwing van het grafregister over te 

gaan. 

 

2. Daartoe zullen bij oproeping te plaatsen in een provinciaal nieuwsblad en zo mogelijk door 

persoonlijke kennisgeving de rechthebbende worden uitgenodigd hun grafbewijzen binnen een 

maand in te leveren bij de beheerder opdat nieuwe grafbewijzen kunnen worden uitgereikt, 

waarvoor per graf een periodiek vast te stellen bedrag verschuldigd is. 

 

3. Bij niet inlevering van de grafbewijzen binnen de gestelde termijn vervallen de betrokken graven ten 

bate aan het college. 

 

Artikel 10. OVERGANGSBEPALINGEN 

1. Bij deze reglementswijziging zijn de bepalingen omtrent de huurgraven komen te vervallen. Voor 

wat betreft de huurgraven die nog aanwezig zijn op het moment van het inwerking treden van 

dit reglement, blijven de bepalingen van het voorafgaande reglement van 1981 onverkort van 

toepassing tot het einde van de lopende huurtermijnen. Na het einde van de lopende 

huurtermijnen kunnen geen nieuwe huurtermijnen worden aangegaan. 

 

2. Voor terug gegeven graven wordt geen geld  gegeven. 

 

3. Voor oud inwoners geldt, als zij 50 jaar of langer geen inwoner van Oudega, Sandfirden of Idzega 

zijn geweest, zij geen aanspraak op een graf op één van de begraafplaatsen kunnen maken. 

  



 

 

 

 

 

Artikel 11. KLACHTEN 

1. Rechthebbenden en andere bij de begraafplaats  belanghebbende personen kunnen omtrent 

feitelijke handelingen of nalaten van feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats bij het 

college een schriftelijke klacht indienen. 

 

2. Het college beslist binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht. Zij kan deze termijn met ten 

hoogste dertig dagen verlengen. 

 

3. Het college brengt de beslissing omtrent de klacht terstond schriftelijk ter kennis aan de klager. 

 

Artikel 12. SLOTBEPALINGEN 

1. In geval van verschil over de toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin het reglement 

niet voorziet, beslist het college. 

 

2. Wijziging van dit reglement kan plaats vinden door het college. 

 

3. Dit reglement treedt in werking op  15 december 2016. 

Alsdan vervallen de voordien bestaande voorschriften en bepalingen op dit gebied. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse 

Gemeente Oudega (W) c.a. te Oudega (SWF) op 1 december 2016. 

 

 

A. Hoekstra,         A. Hylkema-Folkertsma, 

voorzitter                 secretaris 


