
  

  

Gewijzigde regelgeving en tariefstelling rondom 
begraafplaatsen Oudega, Idzega en Sandfirden  

 

In 2012 hebben we als kerkrentmeesters ons grafreglement en onze tariefstelling vergeleken met 
andere (kerkelijke) begraafplaatsen in Fryslân. Ook hebben we ons laten informeren door de PKN en 
verschillende uitvaartverzorgers over trends ten aanzien van  begraven en cremerenen over wat 
gangbaar en wenselijk is ten aanzien van het doorberekenen van kosten aan nabestaanden. Feit is 
immers dat de (financiële) betrokkenheid van een deel van de leden van onze kerk laag is, maar dat 
bij een overlijden wel van de kerk c.q. de predikant een behoorlijke inspanning wordt verwacht, 
hetgeen kosten met zich meebrengt welke in de toekomst wellicht nog lastig uit de reguliere vrijwillige 
bijdragen kunnen worden betaald.  

Dit heeft erin geresulteerd dat we als kerkrentmeesters een aantal wijzigingen willen doorvoeren ten 
aanzien van de financiële afwikkeling van een sterfgeval waarbij onze kerk en/of onze 
begraafplaatsen zijn betrokken. Deze wijzigingen ten aanzien van regelgeving en tariefstelling zijn 
voorgelegd aan de kerkenraad, deze heeft hier in haar vergadering van 8 november 2012 met 
instemming op gereageerd. De gewijzigde regelgeving en tariefstelling zijn eveneens toegelicht in de 
gemeenteavond op 28 november jl.  

Het betreft de volgende punten: 

1.  
Voor het uitzetten van een graf vragen wij als PG Oudega vanaf 1 januari 2013 een vaste bijdrage. 
De bijdrage bedraagt EUR 50,-- voor leden van de PG Oudega en EUR 150,-- voor niet-leden. De 
laatstgenoemde groep betaalde nu al een bedrag van EUR 100,--. Tot dusver werd door leden van 
de PG Oudega niets betaald. Voor dit bedrag (wat ten goede komt aan de gemeente) worden de 
volgende activiteiten uitgevoerd: 

• (telefonisch) overleg over gewenste graf en administratie  
• uitzetten van het graf (uitmeten + met stokken uitzetten)  
• bij het plaatsen van de steen, opnieuw uitmeten, uitzetten  
• inschrijving in het grafregister 

2.  
De jaarlijkse grafrechten worden met ingang van 1 januari 2013 verhoogd naar een bedrag van  
EUR 12,50 per graf per jaar (was EUR 11,00).  

3.  
We zijn ons ervan bewust dat de eigenaren van een graf ook mogen verwachten dat de 
begraafplaatsen er netjes bij liggen. Om die reden is een groep vrijwilligers eind augustus gestart 
met de “renovatie” van het eerste deel begraafplaats in Oudega. Dit zal in 2013 een vervolg krijgen 
voor zowel Oudega als Idzega. We hebben er bewust voor gekozen om het onderhoud van de 
grafmonumenten zelf aan de nabestaanden over te laten. Wellicht laten we hier een mogelijkheid 
liggen om extra inkomsten te genereren, maar onderhoud van grafmonumenten kan o.i. niet zonder 
risico’s door vrijwilligers plaats vinden. Wel zullen we actief nabestaanden wijzen op verzakkingen of 
beschadigingen van het grafmonument met het verzoek deze binnen een bepaalde termijn te 
herstellen.  



 2

 

4.  
Voor het kopen van een graf vragen wij vanaf 1 januari 2013  
EUR 450,-- (was EUR 400,--). Hiermee wordt het recht gekocht om 1 
stoffelijk overschot voor onbepaalde duur te begraven, verder geldt het 
grafreglement. Zodra het grafmonument geruimd wordt voor bv. een 
familielid, moet opnieuw een graf worden aangekocht.  

 

5.  
Er komen een beperkt aantal urnengraven/urnenkelders op het kerkhof van Idzega. Hiermee kan 
voor overledenen welke zijn gecremeerd toch een monument geplaatst worden op de begraafplaats. 
De urnengraven/kelders zijn qua omvang de helft van een normaal graf en bestemd voor de as van 
1 overleden persoon. De urnengraven/kelders komen te liggen rechtsachter de klokkenstoel (gezien 
vanaf de ingang van de begraafplaats) in enkele aaneengesloten rijen. De prijs van een urnengraf is 
EUR 300,-- (een normaal graf kost EUR 450,--). 

6.  
Een grotere groep leden is slechts zeer beperkt financieel betrokken bij de kerk (geen vrijwillige 
bijdrage of een zeer minimale vrijwillige bijdrage), terwijl rond rouw/trouwdiensten wel op volle 

medewerking gerekend wordt van predikant en kerk, vaak 
zonder dat men zich bewust is van de kosten. De gemiddelde 
inzet van een predikant bij een overlijden is al gauw 8 uur 
(gesprekken met nabestaanden, dienst voorbereiden, overleg 
met organist, uitwerken liturgie, dienst daadwerkelijk 
houden), daarnaast zijn er kosten voor het verwarmen van de 
kerk in de winter etc.  

We willen per 1 januari 2014 naar een stelsel overgaan 
waarbij er een bijdrage wordt gevraagd voor de inzet van 

een predikant wanneer deze een rouwdienst leidt. Deze bijdrage is afhankelijk van de kerkelijke en 
financiële betrokkenheid. Is er geen kerkelijke en financiele betrokkenheid (kortom geen lid van PG 
Oudega) dan wordt er een bedrag van EUR 500,-- in rekening gebracht aan de nabestaanden. Is 
men lid van de PG Oudega en heeft men als gezin in de drie jaren voorafgaande aan het overlijden 
een gemiddelde vrijwillige bijdrage betaalt die ligt op of boven 0,5 % van het jaarlijkse bruto 
minimuminkomen in Nederland dan betaalt men ook niets.  

Heeft men in de drie afgelopen jaren gemiddeld aan vrijwillige bijdragen minder dan 0,5 % van het 
jaarlijkse bruto minimuminkomen gegeven, dan betaalt men EUR 250,--. In de praktijk betekent dit dat 
iedereen die per pastorale eenheid (dus per huisadres) in de afgelopen drie jaar gemiddeld een 
bijdrage van EUR 89,-- per jaar of meer geeft niets hoeft te betalen. Voor zelfstandige pastorale 
eenheden in de leeftijd van 18 tot 21 jaar ligt dit minimum op EUR 44,50.  

De facturen worden verstuurd door de persoon welke ook de administratie vrijwillige bijdragen 
beheert, uiteraard zal dit vertrouwelijk worden behandeld. Slechts wanneer er naar het oordeel van 
deze persoon mogelijk een uitzondering op de regel moet worden gemaakt zal zij hier het College 
van Kerkrentmeesters over informeren en zal er in gezamenlijkheid binnen dit college worden beslist.  

7.  
De tarieven van koffie/thee en koek  na afloop van een rouwdienst zullen worden aangepast in 
respectievelijk EUR 1,50 en EUR 1,--  (was EUR 1,-- en EUR 0,50).  
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8.  
Wanneer een familie een graf teruggeeft aan de kerk en het monument 
wil laten opruimen moeten ze hier schriftelijk toestemming voor geven, 
deze bewaren we in ons archief . Kosten voor het verwijderen van het 
monument zijn voor de nabestaanden.   

9.  
De komende maanden wordt de administratie van de drie begraafplaatsen door Janet Stegenga-de 
Vries en Mary Reijenga-Dijkstra geheel gedigitaliseerd, waarbij het versturen van facturen en 
controles voortaan vrij eenvoudig kan plaatsvinden. Het is een enorme klus, dank bij voorbaat aan 
deze ijverige dames voor het vele werk dat hiervoor wordt verzet! Bij iedere update van het bestand 
wordt er door Mary een kopie van het digitale bestand gestuurd naar derden, zodat back-up ook 
gegarandeerd is. Alle belangrijke documenten worden gescand en ook digitaal opgeslagen. 
Eventuele oude algemene waardevolle stukken zouden in een evt. (digitaal) dorpsarchief kunnen 
worden opgeslagen.  

Voor alle duidelijkheid nog een opsomming van de kosten rondom een begrafenis binnen de PG 
Oudega c.a. De gearceerde bedragen komen ten goede aan de kerk. De overige bedragen worden 
rechtstreeks vergoed aan o.a. de begrafenisvereniging, de grafdelvers, de klokluiders, etc.  

 

 NIET-LID LID 

graf uitzetten *   €        150,00  €      50,00 

graf graven en delven  €        250,00  €     250,00 

gebruik rijdende baar (optioneel)  €          50,00  €       50,00 

vervoer en opslag grafschotten   €          25,00  €       25,00 

klokluiden Idzega of Sandfirden  €          30,00  €       30,00 

inzet predikant (indien geen of extreem lage vrijwillige bijdrage) *   €        500,00  €     250,00 

graf egaliseren  €          25,00  €       25,00 

huur kerk *   €        100,00   

huur It Beaken (of alleen aula voor bv. condoleance) per dagdeel *   €          65,00   

huur aula/It Beaken voor opbaren stoffelijk overschot voor enkele dagen *   €        100,00   

kopje koffie/thee na afloop in It Beaken (inclusief bediening) *   €            1,50  €         1,50 

koek na afloop in It Beaken (inclusief bediening) *   €            1,00  €         1,00 

   

aankoop graf *   €        450,00  €     450,00 

aankoop urnengraf *   €        300,00  €     300,00 

grafrechten per jaar (regulier graf en urnengraf) *   €          12,50  €       12,50 

afkoop grafrechten voor 10 jaar (indexering 10 %) *   €        137,50  €     137,50 

afkoop grafrechten voor 20 jaar (indexering 20 %) *   €        300,00  €     300,00 

Afkoop grafrechten voor 30 jaar (indexering 25 %) *   €        468,75   €     468,75 

 

Heeft u naar aanleiding van deze wijzigingen of vragen dan kunt u contact opnemen met Sjirk en 
Mary Reijenga-Dijkstra (0515) 469 858 of Christien Lycklama à Nijeholt (0515) 469 319. 

 

 

 


