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BIJLAGE A. UITVOERINGSBESLUIT BIJ HET REGLEMENT VOOR HET BEHEER 
VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PROTESTANTSE  GEMEENTE TE 

FIJNAART HEIJNINGEN EN STANDDAARBUITEN 
 

Als aanvulling, conform Hoofdstuk 5 art. 20 lid 2 van bovengenoemd reglement, 
stellen wij als voorwaarde dat de grafbedekking c.q. gedenkteken als volgt dient 
te zijn samengesteld (belangrijk is dat de maxiamale maten niet overschreden 
worden. De beheerder bhoudt zich het recht voor dat gedenkstenen die deze 
maten overschrijden geweigerd worden: 
 
a. Enkel Graf. 

De maximale grondmaat bedraagt 80 x 180 cm, de maximale hoogte van de 
verticale steen vanaf het maaiveld bedraagt 125 cm en de maximale hoogte van het 
horizontale gedeelte bedraagt 30 cm vanaf het maaiveld. Dit geheel te plaatsen op 
een deugdelijke fundering bestaande uit een betonplaat van de afmeting 80 x 180 
cm dikte tenminste 6 cm, ter plaatse van de hoekpunten geplaatst op 4 palen 
minimale lengte 180 cm met een doorsnede van 8 cm. (belangrijk i.v.m. 
scheefzakken gedenksteen). 
Bij toepassing van een afdekplaat dient deze plaat minimaal 3 cm dik te zijn en, 
voldoende ondersteund, te worden aangebracht op de genoemde fundering. 

 

b. Dubbelgraf. 
De maximale grondmaat bedraagt 160 x 180 cm, de maximale hoogte van de 
vertikale steen vanaf het maaiveld bedraagt 125 cm en de maximale hoogte van het 
horizontale gedeelte bedraagt 30 cm vanaf het maaiveld. Dit geheel te plaatsen op 
een deugdelijke fundering bestaande uit een betonplaat van de afmeting 160 x 180 
cm dikte tenminste 6 cm, ter plaatse van de hoekpunten geplaatst op 4 palen 
minimale lengte 180 cm met een doorsnede van 8 cm. (belangrijk i.v.m. 
scheefzakken gedenksteen) 
Ook is het mogelijk de fundering samen te stellen uit 2 betonplaten van de afmeting 
80 x 180 cm dikte 6 cm ter plaatse van de buitenste hoekpunten geplaatst op  
4 palen minimale lengte 180 cm met een doorsnede van 8 cm.(belangrijk i.v.m. 
scheefzakken van gedenksteen.  Deze palen worden op de korte zijde (160 cm) met 
elkaar verbonden middels een betonbalk met de afmeting 160x25x4 cm waarop 
genoemde betonplaten van 80 x 180 cm worden aangebracht 
Bij toepassing van een afdekplaat dient deze plaat minimaal 3 cm dik te zijn en, 
voldoende ondersteund, te worden aangebracht op genoemde fundering.  
 

Alternatief is mogelijk voor zowel een enkel als een dubbel graf een 
andersoortige fundering toe te passen mits gelijkwaardig als hierboven 
omschreven en hiervoor schriftelijk, verduidelijkt met een tekening, 
toestemming is gevraagd en gekregen. 
 
Bovenstaand geldt dus alleen voor die graven welke conform het bijgaande 
reglement kunnen worden voorzien van een grafbedekking c.q. gedenkteken. 
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Verder wijzen we nog op de volgende artikelen.  
 
 
Artikel 20 
 
Toestemming grafbedekking 
1. Voor het hebben van een grafbedekking is schriftelijke toestemming nodig van het 

college van kerkrentmeesters. 
2. Het college van kerkrentmeesters kan in een uitvoeringsbesluit nadere regels 

vaststellen over de wijze van aanvragen van toestemming, de aard en de afmetingen 
van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen zoals hierboven vermeld. 

 3. Het college van kerkrentmeesters kan de toestemming weigeren of intrekken indien: 
 a. niet voldaan wordt aan de eventueel door hen vastgestelde nadere regels als 

bedoeld in lid 2; 
 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 voor particuliere graven moet 

worden aangevraagd door en wordt gesteld op naam van de rechthebbende op de 
grafruimte. Bij overschrijving van dat recht wordt de als dan ingeschreven 
rechthebbende beschouwd als de houder van de toestemming. 

 Toestemming voor het hebben van een grafbedekking op algemene graven wordt 
gesteld op naam van de belanghebbende die dit verzoekt. Bij overlijden van de houder 
van de toestemming wordt de toestemming gesteld op naam van de belanghebbende 
die zich binnen twee jaar na het overlijden daartoe aanmeldt. 

 
 

Artikel 21 
 
Grafbeplanting 
 

1.  Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren  
kan door degene die belast is met de dagelijkse leiding op de begraafplaats worden 
verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse 
bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn worden 
verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende drie 
maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende indien deze daartoe 
tevoren een mondeling of schriftelijk verzoek heeft gedaan bij de beheerder. 

 
2   Het is verboden beplanting buiten het graf te aan te planten. 

Beplanting die niet op het graf is geplaatst of buiten het graf is aangeplant, is eigendom 
van de beheerder van de begraafplaats en kan verwijderd worden zonder dat 
aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. 

 

Artikel 23 
 
Onderhoud door het college van kerkrentmeesters 
1. Ten einde de kosten van aanleg, instandhouding en onderhoud van de begraafplaats 

en de graven, waarin door kerkrentmeesters wordt voorzien, te dekken, worden 
rechten geheven volgens de bij dit beheersreglement behorende tarievenlijst, die 
jaarlijks kan worden herzien. 
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2. Het college van kerkrentmeesters belast zich met het onderhoud van de begraaf-
plaats, waaronder wordt verstaan het onderhoud aan gebouwen en paden, het maaien 
van het gras, het verzorgen van de algemene beplanting en de watergangen e.d. 

3. Het college van kerkrentmeesters belast zich tevens, mocht de rechthebbende 
(conform art. 24. lid 1) in gebreke blijven, met het algemene onderhoud van de 
graven, waaronder wordt verstaan het: 

 a.  snoeien van de blijvende grafbeplanting indien de rechthebbende dit niet of 
onvoldoende uitvoert.   

 b.  schoonhouden van gedenktekens en het opnieuw stellen na verzakking van 
gedenktekens, voor zover dit niet als steenhouwerswerkzaamheden is aan te 
merken. 

  De kosten hiervoor worden aan rechthebbende in rekening gebracht. 
4. Het college van kerkrentmeesters accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, 

door welke oorzaak ook ontstaan aan de grafbedekking of ieder ander voorwerp dat 
zich op het graf bevindt. 
Verder willen wij voor de goede orde ter verduidelijking u van het volgende op de 
hoogte stellen: 
- Volgens artikel 23 van het reglement is het college van kerkrentmeesters belast 

met het onderhoud van de begraafplaats en de graven zoals dat verder in dit 
artikel omschreven staat. Het college is echter niet aansprakelijk voor 
beschadigingen aan grafbedekkingen, gedenktekens, beplantingen, grafkelders 
of gemetselde ruimten, alsmede hekwerken of andere afscheidingen veroorzaakt 
door: 

1. Natuurrampen waaronder ook te verstaan afbrekende takken of ontworteling van 
bomen door storm en daarmee gelijk te stellen calamiteiten 

2. Vandalisme in al haar verschijnselen alsmede diefstal van bovengenoemde 
objecten en gedeelten daarvan. 

 

De onder punt 1 en 2 genoemde uitsluitingen staan niet met zoveel woorden vermeld 
in het meergenoemd reglement daar dit niet vereist is omdat geen wettelijke 
aansprakelijkheid voor dergelijke onheilen aanwezig is. 
Herstel of vernieuwing in bovengenoemde gevallen komen daarom geheel voor 
rekening van de nabestaanden. 

 

Artikel 24 
 
Onderhoud door de rechthebbende (nabestaanden) 
1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te 

herstellen, waaronder wordt verstaan het algemene onderhoud als bedoeld in artikel 
23 lid 3, zoals steenhouwerswerkzaamheden (herstel en vernieuwing), onderhoud aan 
hekwerken en afscheidingen e.d., het kleuren en bijwerken van opschriften en het 
verzorgen van blijvende-  en niet-blijvende grafbeplanting. 

2.  Schade aan de grafbedekking als bedoeld in artikel 23 lid 4 komt voor rekening van de 
rechthebbende. 

3. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te 
herstellen, en daardoor een risico ontstaat van schade aan derden, kan het college 
van kerkrentmeesters met inachtneming van het gestelde in lid 4 de grafbedekking 
geheel of gedeeltelijk doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden 
ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna, met inachtneming van het 
bepaalde in lid 4, aan de Protestantse gemeente, zonder dat deze tot enige 
vergoeding verplicht is. 
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4. Tenzij sprake is van een acuut risico, dat uitsluitend ter beoordeling van het college 
van kerkrentmeesters, vindt de verwijdering niet plaats dan nadat drie maanden zijn 
verstreken nadat de rechthebbende per aangetekend schrijven met bericht van 
ontvangst is aangemaand tot onderhoud of herstel van de grafbedekking. Als het 
adres van de rechthebbende niet meer bij de burgerlijke gemeente bekend is, vindt de 
vermelde aanmaning plaats op het mededelingenbord van de begraafplaats. Bij het 
graf wordt een verwijzing naar deze aanmaning aangebracht. 

 

Bijzettingen zijn volgens artikel 13 van het reglement mogelijk: 
 Voor een enkel graf geldt dat 1 (één) urn kan worden bijzet. 
 In een dubbel graf kunnen maximaal 2 (twee) lijken begraven zijn. 
 In een urnenkelder kunnen maximaal twee asbussen of urnen geplaatst worden. 

 


