
REGLEMENT   VOOR     HET    BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE 
PROTESTANTSE GEMEENTE  ’s-HEERENBERG-ZEDDAM 2017

INLEIDING 
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestant Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam 
beheert de beide begraafplaatsen die de Protestantse Gemeente in haar bezit heeft. 
Op deze begraafplaatsen biedt de gemeente haar doden een laatste rustplaats aan in de 
wetenschap dat de mens vergankelijk is, maar evenzeer vanuit het geloof dat Christus de 
dood heeft overwonnen en hiermee het onvergankelijk leven in het licht heeft geplaatst. 
Mogen deze rustplaatsen daarvan getuigen. 

ARTIKEL 1 
Begripsomschrijvingen 

Het reglement verstaat onder: 
• Algemeen graf: 
    Een graf, bij beheerder in beheer, waarin aan een ieder  gelegenheid wordt geboden  
    tot het doen begraven van  lijken.  
• Enkeldiep graf: 
    Een graf bestemd voor l persoon. 
• Dubbeldiep graf: 
    Een graf bestemd voor 2 personen 
• Algemeen Urnengraf: 
    Een graf met urnkelder, bij beheerder in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid  
    wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn. 
• Asbus:       
    Een bus ter berging van de as van de overledene. 
• Grafbedekking: 
    Gedenkteken en /of winterharde grafbeplanting. 
• Graftermijn: 
   Termijn gedurende welke men krachtens verkregen rechten een lijk begraven mag 
   houden of berging van asbussen. 
• Rechthebbende: 
    Degene die uitsluitend recht op het  graf heeft. 
• Strooiveld: 

         Locatie die is aangewezen als strooiveld. 
• Onderhoud: 

-Onderhoud algemeen: begraafplaats en bijbehorende gebouwen door het college van  
  kerkrentmeesters. 
-Onderhoud grafbedekking: monumenten en ander soorten grafbedekking door de 
rechthebben. 

Artikel 2
Beheer

Het beheer van de begraafplaatsen berust bij de Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-
Zeddam, vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters. Het college van 
kerkrentmeesters wijst een beheerder aan die de dagelijkse leiding over de begraafplaatsen 
heeft.  
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ARTIKEL 3
Administratie 

De administratie van de begraafplaatsen wordt gevoerd door het college van 
kerkrentmeesters of door een door het college van kerkrentmeesters aangewezen 
administrateur. 

       
ARTIKEL 4 
Register 

De kerkrentmeesters of de door hen aangewezen administrateur houd(t)(en) een register bij 
van alle op de begraafplaats begraven lijken en bijgezette asbussen, met een nauwkeurige 
aanduiding van de plaats waar zij begraven of bijgezet zijn en een plattegrond van de 
begraafplaatsen. 
In dit register worden ook aangetekend, de door het college van kerkrentmeesters reeds 
uitgegeven, maar nog niet gebruikte graven. Daarnaast wordt  bijgehouden van welke 
personen de as is verstrooid. Het register en de plattegrond zijn openbaar en worden in 
tweevoud bijgehouden. 
 

ARTIKEL 5 
Gebruik van het kerkhof

1.De begraafplaatsen zijn bestemd tot begraving en bijzetting                                                                         
   van asbussen van de leden van de Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam.
2.Verder kunnen begraven / bijgezet worden financieel  meelevende leden van andere  
   protestantse kerkgenootschappen. 
3.Ook kunnen worden begraven / bijgezet de niet protestantse huwelijks / samenlevende  
  partner waarvan de andere partner tot de categorie als bedoeld onder 1 behoort of kinderen  
  uit hun samenlevingsvorm. 
4.De begraafplaats in Zeddam biedt de mogelijkheid tot  verstrooien van as.  
5.De begraafplaats in Zeddam biedt de mogelijkheid tot begraven van personen niet 
genoemd onder punt 1 t/m 4. 

            
ARTIKEL 6 
Ordemaatregelen 

1. Door de kerkrentmeesters der Protestantse Gemeente  
      ’s-Heerenberg-Zeddam zullen van toepassing zijnde  
      bepalingen worden uitgevaardigd. 
2. Werkzaamheden op de begraafplaatsen  door grafdelvers, tuinlieden, steenhouwers en 

andere vaklieden, dienen vooraf de goedkeuring van de kerkrentmeesters te hebben. 
3.   Het college van kerkrentmeesters kan bepaalde ceremonieën voor, tijdens of na de 

begrafenis verbieden, evenals bijeenkomsten, die het karakter van een openbare 
manifestatie hebben, of naar het oordeel van de kerkrentmeesters zullen hebben. 



ARTIKEL 7 
Opheffing van het kerkhof 

De begraafplaatsen kunnen te allen tijde door het college van kerkrentmeesters buiten 
gebruik worden gesteld, met inachtneming van de voorschriften als bedoeld in de Wet op de 
Lijkbezorging. 
De op dit tijdstip reeds gereserveerde graven kunnen nog benut worden, e.e.a. behoudens 
goedkeuring van de betreffende overheid. De opheffing en sluiting zal door het college van 
kerkrentmeesters  schriftelijk of via openbare bekendmaking worden medegedeeld, 
respectievelijke gepubliceerd. 

ARTIKEL 8 
Voorschriften voor lijkbezorging 

Het begraven / bijzetten van asbussen, het openen en sluiten van de graven zal geschieden 
in overeenstemming met de voorschriften in de Wet op de Lijkbezorging en onder toezicht 
van de kerkrentmeesters / beheerder. 
Vooraf dient de beheerder het verlof tot begraven of de bezorging van as hebben ontvangen 
en vast te stellen dat het registratienummer op de kist of het omhulsel overeenkomt met het 
nummer op de ontvangen documenten. 
Tijden van begraven, bijzetten van asbussen en verstrooien 
van as, worden in overleg met de kerkrentmeesters vastgesteld. 

ARTIKEL 9
De graven 

De plaatsbepaling van een graf berust bij de kerkrentmeesters. Er kunnen geen graven 
worden gereserveerd, behalve bij een tweepersoonsgraf, waar reeds één der partners rust. 
Ingevolge een overeenkomst met de Stichting Huis Bergh zal in het voormalige koor van de 
vroegere St. Pancraskerk te ’s-Heerenberg  niet meer begraven worden. 
De grafplaatsen blijven eigendom van de Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam. 
Men verkrijgt slechts het recht tot begraven. De maten der graven en de onderlinge afstand 
dienen in overeenstemming te zijn met de voorschriften in de Wet op de Lijkbezorgin. 
       

ARTIKEL 10 
Grafrechten 

Door het college van kerkrentmeesters worden de grafrechten schriftelijk verleend voor een 
periode van 20 jaar aan belanghebbende. Indien in een dubbel graf twee overledenen rusten 
en bij dubbele graven (naast elkaar), zal de laatste begraafdatum gelden voor de tijdsduur 
van de grafrechten. 
Reeds betaalde grafrechten binnen de eerste 20 jaar worden dan verrekend bij de nieuwe 
termijn.   
Is de tijdsduur van 20 jaar verstreken en de tweede rechthebbende is nog niet bijgezet, dan 
zal het grafrecht verlengd kunnen worden. 
Na 20 jaar kunnen de grafrechten worden verlengd en wel voor een periode van 10 jaar 
tegen betaling van de dan bestaande tarieven.  
Deze verlenging kan worden aangevraagd binnen twee jaar voor de termijn verstreken is. 
Het college van kerkrentmeesters doet  in het jaar voor het verstrijken van de termijn 
belanghebbende schriftelijk bericht, voor zover zijn of haar adres bekend is. Blijkt het adres 
onbekend, dan geschiedt mededeling door aanplakking bij de desbetreffende graven 
gedurende 1 jaar. 
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Bij geen verlenging van de graftermijn dienen nabestaanden een afstandsverklaring te 
tekenen. 
Na het verstrijken van de tijdsduur van de grafrechten en het  niet nakomen van betaling van 
grafrechtverlenging kan het college van kerkrentmeesters het gebruiksrecht van het graf 
opheffen en vrij over de betreffende grafplaats beschikken. 
Zonder schriftelijke vergunning van het college van kerkrentmeesters is een eenmaal 
verworden grafrecht niet overdraagbaar. 
Aan het verstrooien van as zijn geen rechten verbonden.

ARTIKEL 11 
Grafbedekking 

Voor het plaatsen en aanbrengen van monumenten, zerken, afdekkingen, beplantingen van 
de graven en het plaatsen van gedenkstenen van asverstrooiing, dient de goedkeuring van 
de kerkrentmeesters te worden verkregen, eventueel onder overlegging van een 
desbetreffende tekening. De afmetingen van de monumenten en zerken enz. mogen ten 
hoogste 1.00 meter bij 2.00 meter zijn. Gedenkstenen van asverstrooiing worden uniform 
door de kerkrentmeesters aangeboden.  
Bij het niet nakomen van deze voorschriften kunnen  geplaatste monumenten en zerken enz. 
op last van de kerkrentmeesters worden verwijderd. Het is niet toegestaan naast de 
monumenten beplantingen aan te brengen of stenen te plaatsen.  
Het college van kerkrentmeesters / Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam neemt 
geen enkele verantwoordelijkheid op zich ten aanzien van beschadigingen, vernielingen e. d. 
door welke oorzaak dan ook, toegebracht aan grafbedekking t.w. monumenten, zerken, 
beplantingen enz. op de graven.  
De rechthebbende ( eigenaar) is hiervoor verantwoordelijk. 
Grafbeplanting, die in verwaarloosde staat verkeert, kan zonder dat er aanspraak gemaakt 
kan worden op schadevergoeding, door het college van kerkrentmeesters worden 
verwijderd. 
De grafbedekking kan 3 maanden na het verstrijken van de graftermijn, door de  het college 
van kerkrentmeesters worden verwijderd, nadat rechthebbenden hiervan schriftelijk op de 
hoogte zijn gesteld (zie hiervoor artikel 10). De grafbedekking vervalt dan aan het college 
van kerkrentmeesters. 

ARTIKEL 12 
Onderhoud 

Ten einde de kosten van aanleg, instandhouding en onderhoud van het kerkhof en de graven 
te dekken, worden rechten geheven volgens de bij dit beheersreglement behorende 
tarievenlijst, die jaarlijks kan worden herzien. 
Het college van kerkrentmeesters belast zich met het algemeen onderhoud van de 
begraafplaats. Het college van kerkrentmeesters kan tegen voldoening van een telken jare 
vast te stellen bedrag het onderhoud van de grafbedekking onder bepaalde voorwaarden, 
overnemen van de rechthebbende. 

        
ARTIKEL 13 
Ruimen van graven 

Met inachtneming van de bepalingen in de Wet op de Lijkbezorging en de bepalingen 
gesteld in dit reglement, kan de beheerder graven doen ruimen. 
Ruimen van graven waarop een recht rust kan niet, dan met toestemming van de 
rechthebbende op dat graf. 



Het voornemen om een graf te ruimen wordt tenminste een jaar voorafgaande aan dat 
tijdstip aan belanghebbende ter kennis gesteld. Dit geschiedt door middel van een bordje bij 
het te ruimen graf, of indien er een adres bekend is, schriftelijk aan belanghebbenden. 

ARTIKEL 14  
Lijst 

Het college van kerkrentmeesters houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis 
zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende betekenis heeft. 
Het college van kerkrentmeesters beslist in overleg met de kerkenraad over het ruimen van 
graven en het verwijderen van grafbedekking die op bovengenoemde lijst staan. 

ARTIKEL 15
Klachten 

Rechthebbende en andere bij de begraafplaatsen een belang hebbende personen en leden 
van de Protestantse Gemeente kunnen omtrent feitelijke handelingen of het nalaten van 
feitelijke handelingen betreffende de begraafplaatsen bij het college van kerkrentmeesters 
een schriftelijke klacht indienen. 
Het college beslist binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht. Zij kunnen deze termijn met 
ten hoogste 30 dagen verlengen. Het college van kerkrentmeesters  brengt de beslissing 
omtrent de klacht terstond schriftelijk ter kennis van de klager. 

ARTIKEL 16
Begrafenissen en plechtigheden 

Het college van kerkrentmeesters kan voor rouwdiensten de Protestantse kerken als aula ter 
beschikking stellen. De nabestaanden van een overledene dienen hun wensen 
dienaangaande tijdig aan het college  bekend te maken, alsook de datum van begraving en 
verstrooiing vroegtijdig mede te delen, opdat het college de nodige maatregelen kan treffen. 
De nabestaanden dienen er voor te zorgen, dat de overheidsvergunningen tot begraven 
minstens 36 uren voor de begraving in het bezit zijn van het college van kerkrentmeesters of 
van een door haar nader aan te wijzen persoon of onderneming. 

ARTIKEL 17
Slotbepalingen 

Ingeval van verschil over de toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin het 
reglement niet voorziet, beslist het college van kerkrentmeesters.  
Wijzigingen van dit reglement kan plaats vinden door het college van kerkrentmeesters. 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017. Alsdan vervallen de voordien bestaan 
hebbende voorschriften en bepalingen op dit gebied, behoudens eerbiediging van rechten, 
verkregen voor de inwerkingtreding van dit reglement. 

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
Postbus 87, 
7040 AB ’s-Heerenberg
Tel. 0314-662186   of   0314-652608
Email: kerkrentmeester@protestantsbergh.nl
Website: www.protestantsbergh.nl

�5

mailto:kerkrentmeester@protestantsbergh.nl
http://www.protestantsbergh.nl

