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HOOFDSTUK 1  -  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1   Begripsomschrijvingen 
 
1. Dit reglement verstaat onder: 
 
administrateur: degene die door het college van kerkrentmeesters is aangewezen voor het verzorgen van de 
administratie van de begraafplaats. 
 
algemeen graf:  een graf, bij beheerder in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het 
doen begraven van stoffelijk overschotten. Op deze begraafplaats worden geen algemene graven uitgegeven. 
 
beheerder: degene die door het college van kerkrentmeesters belast is met de dagelijkse leiding van de 
begraafplaats of degene die hem vervangt. 
 
College: Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Eethen en Drongelen. 
 
eigen (particulier) graf of ook wel familiegraf genoemd: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor 
aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven 
houden van stoffelijke overschotten. 
 
gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen 
kettingen en hekwerken. 
 
grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting. 
 
grafbeplanting: blijvende en niet-blijvende beplanting welke door de rechthebbende op een graf wordt 
aangebracht. 
 
grafrust(termijn): periode waarin een stoffelijk overschot niet opgegraven mag worden, behoudens 
toestemming van de bevoegde autoriteit. 
 
lijk: volgens de Wet op de Lijkbezorging is een lijk het lichaam van een overledene of doodgeborene. In de 
reglement wordt deze term veelal vervangen door “stoffelijk overschot”. 
 
particulier graf (eigen of familiegraf): een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of 
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van stoffelijke 
overschotten; 
 
rechthebbende: degene die een uitsluitend recht op een particulier graf heeft. 
 
stoffelijk overschot: het lichaam van een overledene of doodgeborene. 
 
uitgiftetermijn (graftermijn): de termijn gedurende welke men het recht heeft een stoffelijk overschot te doen 
begraven en begraven te houden. 
 
uitsluitend recht (of grafrecht) : het recht om gedurende een (on)bepaalde periode één of meer stoffelijke 
overschotten in het graf te doen begraven of begraven te houden. 
 
 
Artikel 2   Beheer en toelating 
 
Het beheer van de kerkelijke begraafplaats berust bij de Hervormde Gemeente Eethen en Drongelen, 
vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters (hierna te noemen “het College”). 
 
Het College wijst daarvoor één of meer personen aan die onder andere belast zijn met: 
 

a. de administratie van de begraafplaats; 
b. de dagelijkse leiding van de begraafplaats; 
c. het onderhoud van de begraafplaats; 
d. het doen of laten doen delven of openen en sluiten van graven. 
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Artikel 3   Bestemming 
 

1. De begraafplaats is bestemd voor het begraven en begraven houden van overleden personen. Al-
leen met toestemming van het College mag worden begraven. 

 
2. Op de begraafplaats worden gemeenteleden van de Hervormde gemeente Eethen en Drongelen 

begraven. Het College beslist over verzoeken om begraven te worden van andere personen. 
 

3. Het is niet toegestaan asbussen of alleen as van de overledenen op de begraafplaats te begraven, 
bij te zetten of te verstrooien. Ook is het niet toegestaan asbussen op de begraafplaats te plaatsen. 

 
 
Artikel 4   Administratie en register 
 

1. De administratie bevat een openbaar register van diegenen die zijn begraven. Dit register bevat de 
naam, de geboortedatum en de datum van overlijden. Daarbij is vermeld de grafaanduiding en de 
dag van de begraving of de bijzetting. In de administratie zijn ook de gegevens van de 
rechthebbenden met hun namen en adressen opgenomen. Deze gegevens zijn niet openbaar. Het 
register en de plattegrond worden in tweevoud bijgehouden. 

 
2. De rechthebbenden zijn verplicht de wijziging van hun adres door te geven aan de 

begraafplaatsadministratie. 
 

3. Bij de registratie van persoonsgegevens worden de vereisten van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens in acht genomen. 

 
 
HOOFDSTUK 2  -  OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS 
 
Artikel 5   Openstelling begraafplaats en tijden van begraven 
 

1. De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van 9.00 uur tot zonsondergang. 
Kinderen beneden 12 jaren hebben slechts toegang, indien zij zijn vergezeld van een volwassene. 
 

2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden 
gesloten. 
 

3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is zich daarop 
te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis. 
 

4. De tijd van begraven is op werkdagen en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op zondagen en 
algemeen erkende feest- en gedenkdagen vinden er geen begravingen plaats. 
 

5. Het tijdstip van begraving wordt telkens en voor elk geval afzonderlijk door de beheerder, in overleg 
met de betrokken nabestaande(n), vastgesteld. Het College kan in bijzondere gevallen van deze 
tijden afwijken. 
 

6. Op de begraafplaats vinden niet meerdere uitvaarten tegelijk plaats. 
 
 
Artikel 6   Ordemaatregelen 
 

1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de 
begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de 
beheerder. 

 
2. De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzingen houden van 

de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen. 
 

3. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats te rijden: 
 

a. elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen, motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen slechts 
toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen; 

 
b. sneller dan 5 km per uur. 

 
4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod onder lid 3 aanhef en onder a. 
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Artikel 7   Verboden 
 
Het is verboden op de begraafplaats: 
 

a. zich op hinderlijke wijze te gedragen; 
 

b. te colporteren of goederen voor verkoop aan te bieden; 
 

c. op enige wijze reclame te maken voor handel of bedrijf; 
 

d. zonder noodzaak op de graven te lopen; 
 

e. te gaan zitten anders dan op de daartoe aangebrachte zitplaatsen; 
 

f. de graven, de gedenktekens, de beplanting, de gebouwen en de paden te bekladden, te beschadigen 
of op enige andere wijze te verontreinigen; 

 
g. iets te doen of na te laten dat in strijd is met de eerbied van de nagedachtenis van overledenen; 

 
h. dieren te begraven of as daarvan te verstrooien; 

 
i. zonder toestemming of opdracht van de nabestaanden een uitvaart te fotograferen, te filmen of op 

een andere manier te registreren; 
 

j. aanwezig te zijn met niet-aangelijnde honden. 
 
 
Artikel 8   Plechtigheden 
 

1. Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de 
begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste 5 dagen van tevoren zijn gemeld 
aan de beheerder. De aanvrager stelt in overleg met de beheerder de datum en het tijdstip van de 
plechtigheid en de wijze waarop deze zal plaatsvinden vast. 

 
2. Bijeenkomsten op de begraafplaats, die het karakter van een openbare manifestatie hebben of naar 

het oordeel van het college van kerkrentmeesters zullen hebben, kunnen door het college van 
kerkrentmeesters worden verboden. 

 
  
Artikel 9   Opgraven en ruimen 
 

1. Het opgraven van stoffelijke overschotten en het ruimen van graven gebeurt door daartoe 
aangewezen professionele personen c.q gecertificeerde bedrijven.  
 

2. Andere personen is het niet geoorloofd daarbij aanwezig te zijn behoudens schriftelijke toestemming 
van de beheerder. De beheerder en de eigenaar van de begraafplaats zijn niet aansprakelijk voor 
schade, van welke aard dan ook, die mocht opkomen aan personen die ter bijwoning van het 
opgraven van stoffelijke overschotten of het ruimen van graven op de begraafplaats aanwezig zijn. 

 
 
HOOFDSTUK 3 - INDELING EN UITGIFTE VAN GRAVEN 
 
Artikel 10   Particulier graf 
 

1. Op de begraafplaats worden uitsluitend particuliere graven uitgegeven. 
 

2. Een uitsluitend recht op een graf kan alleen schriftelijk worden gevestigd. Door het College wordt een 
akte van grafuitgifte opgemaakt. In particuliere graven kunnen maximaal twee stoffelijke overschotten 
worden bijgezet. Voor particuliere graven geldt een uitgiftetermijn van 40 jaren. In de akte van 
grafuitgifte wordt vermeld welk graf is uitgegeven en voor welke termijn. De rechthebbende op het 
graf ontvangt een exemplaar van de akte van grafuitgifte. 

 
3. Nieuwe graven kunnen alleen in de volgende bijzondere situaties worden gereserveerd: 

- In een twee laags (dubbel diep) graf, aansluitend op een begrafenis in dit graf of; 
- Voor ouders naast hun overleden kind. 
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De tijdsduur voor reservering is 20 jaren en kan met 20 jaren worden verlengd. Het college van 
kerkrentmeesters heeft het recht deze verlenging te weigeren. Aan de reservering zijn kosten 
verschuldigd en rechten verbonden. 

 
4. Het in lid 2 van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende telkens verlengd 

met een termijn van 10 of 20 jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn 
schriftelijk of digitaal wordt ingediend. 

 
 
Artikel 11   Volgorde van uitgifte 
 

1. De graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven, aansluitend 
op de reeds uitgegeven graven. Een dubbelgraf wordt tweelaags uitgegeven. Het college heeft de 
bevoegdheid om een dubbelgraf naast elkaar uit te geven als de situatie daar om vraagt. 

 
2. Bij de uitgifte van een particulier dubbelgraf (naast elkaar) vindt minimaal in één van beide graven 

een directe begraving plaats. 
 

3. Het college kan een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de 
volgorde van uitgifte, indien dit naar het oordeel van de beheerder wegens de situatie op de 
begraafplaats niet bezwaarlijk is. 

 
 
Artikel 12   Grafkelder 
 

1. Het college kan aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin voor 
eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door het college te stellen 
voorwaarden. 

 
2. Het college kan nadere regels stellen aan het opnieuw gebruiken van bestaande grafkelders. 

 
 
HOOFDSTUK 4 - VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING 
 
Artikel 13   Kennisgeving van begraven, openen en sluiten van het graf 
 

1. Het delven van graven vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. 
Het college kan het delven van graven delegeren aan daartoe aangewezen professionele personen 
of organisaties. 

 
2. Degene, die wil doen begraven geeft daarvan uiterlijk vier werkdagen voorafgaande aan die waarop 

de begraving of bijzetting zal plaats vinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt 
voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft 
gegeven om het stoffelijke overschot binnen 36 uur na het overlijden te begraven, moet de 
kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan. 
 

3. Op de kist of op het omhulsel van het stoffelijke overschot wordt een registratienummer aangebracht, 
dat correspondeert met het nummer, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de namen, de 
datum van geboorte en overlijden van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de 
doodgeborene bevat, nadat is vastgesteld dat het document betrekking heeft op het stoffelijk 
overschot. 
 

4. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat de beheerder van de begraafplaats heeft vastgesteld 
dat het op de kist of het omhulsel vermelde registratienummer overeenkomt met`het nummer vermeld 
op het document als genoemd in lid 3. 
 

5. Het openen van een graf ter begraving en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van 
de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door de medewerkers van de begraafplaats dan wel 
door degenen die met deze werkzaamheden zijn belast, op aanwijzingen en onder toezicht van de 
beheerder.  

 
 
Artikel 14   Te overleggen documenten 
 

1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de 
beheerder. 
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2. Bij begraving in een particulier graf, 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. Bijzetting in een particulier graf kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de 

uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn 40 jaar is na het 
moment van bijzetting.  

 
4. Indien begraving plaatsvindt in een reeds eerder uitgegeven graf dat samen met een naastgelegen 

graf één gezamenlijk gedenkteken heeft of waarop een gezamenlijk gedenkteken wordt geplaatst, 
dan vindt de begraving alleen plaats als het naastgelegen graf gelijktijdig wordt verlengd met een 
zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn van beide graven 40 jaar is.  

 
5. De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn. 

 
 
Artikel 15   Begraving 
 

1. De beheerder wijst de plaats van het graf aan. Hij houdt zich daarbij aan hetgeen is bepaald in en 
krachtens artikel 11. 

 
2. Begraving of bijzetting vindt pas plaats nadat de beheerder heeft geconstateerd dat aan de vereisten 

in de artikelen 13 en 14 is voldaan. 
 
 
Artikel 16   Lijkomhulsel en grafgiften 
 

1. Degene die wil begraven gebruikt uitsluitend lijkomhulsels, die zijn gemaakt van biologisch 
afbreekbare materialen die het doel van begraving niet belemmeren. De lijkomhulsels voldoen aan de 
meest recente regels van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), die hiervoor zijn 
vastgelegd in de ‘Technische adviezen voor de inrichting van begraafplaatsen en graven en 
voorschriften ten aanzien van asverstrooiing’. 

 
2. Degene die wil begraven is verplicht bij de schriftelijke aanvraag voor een begrafenis het gebruik van 

lijkhoezen aan de beheerder door te geven en daarbij de gebruikte materialen te vermelden. 
 

3. Het is niet toegestaan voorwerpen aan de grafruimte toe te voegen die de vertering van het lijk 
belemmeren of voorkomen en/of vervuilend zijn. 

 
4. Het college kan nadere regels stellen aan het gebruik van biologisch afbreekbare lijkomhulsels. 

 
 
HOOFDSTUK 5 - GRAFBEDEKKINGEN 
 
Artikel 17   Voorwaarden grafbedekking 
 

1. Voor het hebben van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van het College. 
 

2. De rechthebbende van een particulier graf vraagt de vergunning voor het hebben van een 
grafbedekking aan. 

 
3. Het college heeft in bijlage 1 nadere regels vastgesteld omtrent de aard en de afmetingen van de 

grafbedekking en de wijze van aanbrengen. 
 

4. Het College kan de vergunning weigeren indien: 
 
a. niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in het derde lid; 

 
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. 
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Artikel 18   Onderhoud door of namens het College 
 

1. Het College voorziet uitsluitend in het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen. Hiermee wordt 
onder meer bedoeld 

 
a. het onderhoud van paden, algemene bloemperken, gazons, hagen, inrichtingselementen (zoals 

watertappunten, zitbanken, afvalbakken) en de omheining en toegang van de begraafplaats; 
 

b. het schoonhouden van de ruimte tussen de grafbedekkingen; 
 

c. het aanvullen van holle ruimten onder gedenktekens die zijn ontstaan door inklinking van grond. 
 
 
Artikel 19   Onderhoud door rechthebbende 
 

1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Onder dit 
onderhoud wordt verstaan: 

 
a. het uitvoeren van herstellingen van de gedenktekens en losse voorwerpen; 

 
b. het indien nodig herstellen van verzakkingen en opnieuw stellen van het gedenkteken, het verven 

of vergulden van de opschriften en andere figuren op het gedenkteken; 
 

c. het onderhouden en vernieuwen van losse planten, potplanten en één- of meerjarige gewassen; 
 

d. het verwijderen van dode planten. 
 

2. Het afval van dode planten dat vrij komt bij het onderhoud dient door de rechthebbende in de 
daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd. 

 
3. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het 

college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking 
verwijderen of laten verwijderen. Het verwijderde vervalt daarna aan het college, zonder dat deze tot 
enige vergoeding hiervoor verplicht is. 

 
4. De verwijdering van de grafbedekking, zoals bedoeld is in dit artikel, vindt niet plaats dan nadat het 

College de rechthebbende schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de 
grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende niet bekend is maakt het college de 
verklaring bij de ingang van de begraafplaats bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de 
mededeling aangebracht. 

 
5. De potten, linten, siervazen en overige voorwerpen die in een verwaarloosde staat verkeren worden 

door de beheerder verwijderd en direct afgevoerd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op 
schadevergoeding hiervoor. 

 
6. Het College kan de rechthebbende per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de 

grafbedekking te herstellen binnen de door het College gestelde termijn, indien de beschadiging 
zodanig is dat deze naar oordeel van het College het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt 
of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar oplevert voor derden. 

 
 
Artikel 20   Aansprakelijkheid 
 

1. De in artikel 17 bedoelde grafbedekking wordt geacht voor rekening en risico van de rechthebbende 
te zijn aangebracht. 

 
2. Het College is niet aansprakelijk voor vermissing van de op of bij een graf geplaatste grafbedekking 

en voorwerpen of voor schade daaraan als gevolg van brand, storm, vorst, wateroverlast, bliksem, 
ontploffing, molest, vandalisme en andere van buiten komende oorzaken. 

 
3. Het College is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van 

monumenten, grafstenen, zerken of andere gedenktekens of van beplantingen ten behoeve van een 
bijzetting of opgraving. Eventuele gevolgschade voor derden is voor rekening en risico van de 
rechthebbende. 
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Artikel 21   Grafbeplanting 
 
Niet blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door de beheerder 
worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Indien deze beplanting 
in potten of vazen is geplant, kan de beheerder deze potten of vazen tegelijkertijd verwijderen. Losse 
bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden 
verwijderd. 
 
 
Artikel 22   Tijdelijke verwijdering 
 

1. Het afnemen en herplaatsen van een gedenkteken respectievelijk afdekplaat ten behoeve van de 
begraving van een overleden persoon in een particulier graf geschiedt door of namens de 
rechthebbende en is voor rekening en risico van de rechthebbende. 

 
2. Een rechthebbende is verplicht te gedogen dat de op een graf aanwezige gedenktekens, beplanting 

en voorwerpen door of namens het College tijdelijk geheel of gedeeltelijk worden verwijderd en 
teruggeplaatst, indien dit voor een begraving of bijzetting in de nabijheid van het graf of om een 
andere reden nodig is. Het terug planten van de tijdelijk verwijderde beplanting door of namens het 
College vindt plaats voor zover dit mogelijk is. 

 
3. Een rechthebbende is verplicht te gedogen dat bij het delven van een nabijgelegen graf tijdelijk grond 

op of bij zijn graf wordt neergelegd. 
 
 
HOOFDSTUK 6 - GRAFRECHTEN 
 
Artikel 23   Overschrijving 
 

1. Het recht op een particulier graf kan op schriftelijke of digitale aanvraag van de rechthebbende 
worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. Deze aanvraag 
dient ondertekend te zijn door de oude en de nieuwe rechthebbende. 

 
2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven 

op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de schriftelijke en ondertekende 
aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien 
de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, dient het verzoek tot overschrijving 
daaraan voorafgaand te worden gedaan. 

 
3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet 

wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn is het college bevoegd het 
recht op het particuliere graf te doen vervallen. 

 
4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn kan het college het particuliere graf op 

verzoek alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op 
een particulier graf dat inmiddels is geruimd. 

 
 
Artikel 24   Afstand doen van graven 
 
Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten 
behoeve van het college van het recht op het particuliere graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doet 
het college schriftelijk mededeling aan de rechthebbende. 
 
 
Artikel 25   Vervallen grafrechten 
 

1. De grafrechten vervallen: 
 

a. door het verlopen van de termijn waarvoor het recht is verleend; 
 

b. indien de rechthebbende afstand doet van het recht; 
 

c. indien de begraafplaats wordt opgeheven. 
 

2. Het college kan de grafrechten vervallen verklaren: 
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a. indien de betaling van de grafrechten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het 
grafrecht of de betaling van de onderhoudsrechten -ondanks een aanmaning- niet binnen drie 
maanden na aanvang van die termijn is geschied; 

 
b. indien de rechthebbende -ondanks een aanmaning- in verzuim blijft een op grond van deze 

verordening op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt; 
 

c. indien de rechthebbende van een particulier graf is overleden en het recht niet binnen de in 
artikel 23, lid 2 gestelde termijn is aangevraagd. 

 
3. In gevallen als bedoeld in lid 1 aanhef en onder b en c en lid 2 vindt geen enkele terugbetaling plaats. 

 
 
Artikel 26   Verwijderen grafbedekking 
 

1. De rechthebbende van een particulier graf kan het eventueel op het graf aanwezige gedenkteken 
en/of de beplanting en/of de op het graf geplaatste losse voorwerpen voor het vervallen van het 
grafrecht zelf verwijderen of laten verwijderen. 

 
2. Na het vervallen van het grafrecht van een particulier graf, kan de rechthebbende geen aanspraak 

meer maken op deze voorwerpen. 
 

3. Na de in het eerste lid genoemde periode is de beheerder gerechtigd de op het graf aanwezige 
gedenkteken, de aanwezige beplanting en de aanwezige losse voorwerpen te verwijderen, zonder 
dat aanspraak kan worden gedaan op enige (schade)vergoeding. 

 
 
HOOFDSTUK 7- RUIMING VAN GRAVEN 
 
Artikel 27   Ruiming, bezorging van overblijfselen 
 

1. De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezige stoffelijke 
resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met 
stoffelijke resten worden geconfronteerd. 

 
2. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige stoffelijke resten worden begraven op een van de 

daartoe bestemde gedeelten van de begraafplaats. 
 
 
Artikel 28   Opgravingen en ruimen 
 

1. Het openen, sluiten en ruimen van graven, alsmede het opgraven en het opnieuw begraven van 
stoffelijke resten in een ander graf op de begraafplaats, geschiedt uitsluitend door of namens de 
beheerder. 

 
2. Het opgraven van stoffelijke resten en het ruimen van graven is slechts toegestaan indien daarbij 

geen andere personen aanwezig zijn, dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast. De 
beheerder kan voor deze werkzaamheden de begraafplaats tijdelijk geheel of gedeeltelijk sluiten. 

 
 
HOOFDSTUK 8- HISTORISCHE GRAVEN EN OPVALLENDE GRAFBEDEKKING 
 
Artikel 29   Lijst 
 

1. Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de 
grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. 

 
2. Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt het college of er graven zijn die in 

aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven. 
 

3. Het college beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in 
het eerste lid bedoelde lijst staan. 

 
 
HOOFDSTUK 9 - OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 30   Beslissingsbevoegdheid 
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In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of in geval van verschil van mening over de uitleg van haar 
bepalingen, beslist het college. 
 
 
Artikel 31   Ingangstermijn 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021. 
Alsdan vervallen de voordien bestaan hebbende voorschriften en bepalingen op dit gebied, behoudens 
eerbiediging van rechten, verkregen voor de inwerkingtreding van dit reglement, voor zover niet in strijd met 
de wettelijke bepalingen. 
 
 
Aldus vastgesteld op 5 oktober 2021. 
Namens de Hervormde gemeente Eethen en Drongelen. 
 
Het college van kerkrentmeesters: 
 
 
J. van der Giessen,   voorzitter   
 
G.P.J. Schouten, penningmeester 
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Bijlage 1. Nadere regels begraafplaats Hervormde gemeente Eethen en Drongelen 
 
Artikel 1.   Gedenkteken 
 

1. De rechthebbenden van particuliere graven, mogen zowel een staand als een liggend gedenkteken 
op het graf (laten) plaatsen. Een combinatie van beiden is ook toegestaan. 
 

2. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Dit zijn vaste, niet 
buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal die van nature of 
middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn. De gedenktekens zijn niet 
breukgevoelig. De praktische toepasbaarheid van de gedenktekens, zoals opnemen, verplaatsen 
en dergelijke, is gewaarborgd. 
 

3. Aanstootgevende teksten en/of aanstootgevende tekens, naar het oordeel van het college, zijn op 
het gedenkteken niet toegestaan. 
 

4. Voor de gedenktekens gelden de onderstaande maximale afmetingen. De hoogtematen zijn 
uitgedrukt ten opzichte van het maaiveld. 

 
 

Particuliere graven Maximale afmetingen 

Volwassenen 1- en 2 laags  

- staand (breedte x hoogte) 0,90 x 1,00m 

- liggend (lengte x breedte) 1,90 x 0,90m 

Volwassenen dubbelgraf (naast elkaar)  

- staand (breedte x hoogte) 1,80 x 1,00m 

- liggend (lengte x breedte) 1,90 x1,80m 

Kindergraven tot 1,00 m 

- staand (breedte x hoogte) 0,60 x 0,60m 

- liggend (lengte x breedte) 1,00 x 0,60m 

 
5. De hoogteligging van het gedenkteken ten opzichte van het maaiveld wordt in overleg met de be-

heerder bepaald. 
 

6. Het aanbrengen van kettingen en hekwerken op een graf is niet toegestaan. 
 

7. Het is niet toegestaan op een graf één of meerdere kantafzettingen aan te brengen. 
 

8. Het is niet toegestaan om op gedenktekens een firmanaam te plaatsen of op enige andere wijze 
reclame te maken. 
 

 
Artikel 2   Fundering 
 

1. Alle gedenktekens moeten op een duurzame wijze worden gefundeerd, waarbij een stabiele con-
structie voor de duur van de grafrusttermijn wordt gegarandeerd. Voor de fundering van de liggen-
de gedenktekens dient te geschieden met funderingspalen. Hiervoor gelden de onderstaande af-
metingen: 

 
 

Type graf Fundering 

Enkel diep graf (1 laags), liggend en eventueel staand 4 funderingspalen, 
minimale diepte 1,25m 

Dubbeldiep graf (2 laags), liggend en eventueel staand 4 funderingspalen, 
minimale diepte 2,25m 

Enkel graf (1 of 2 laags), alleen staand (lengte x breedte x diepte) 1 funderingsbalk, 
0,90x0,30x0,50m 

Dubbeldiep graf, alleen staand (lengte x breedte x diepte) 1 funderingsbalk, 
1,80x0,30x0,50m 
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Artikel 3.   Plaatsing gedenkteken 
 

1. De gewenste datum en tijdstip van plaatsing van het gedenkteken wordt tenminste 2 werkdagen van 
tevoren overlegd met de beheerder. Samen wordt bepaald wanneer de werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen en voorwaarden van de beheerder dienen te worden opgevolgd. 
 

2. Het plaatsen van de gedenktekens vindt plaats tijdens openingstijden mits op de begraafplaats 
geen begrafenis plaatsvindt. 
 

3. Het is niet toegestaan om na plaatsing van een gedenkteken afval achter te laten. 
 
 

Artikel 4.   Grafbeplanting 
 
Op een graf mogen één- of meerjarige gewassen worden geplant. Deze gewassen mogen bij volle wasdom 
de voor het graf genoemde afmetingen voor een gedenkteken, zoals is bepaald in artikel 1, niet overschrij-
den of moeten door besnoeiing binnen deze afmetingen worden gehouden. De beplanting op graven mag 
de maximaal toegestane hoogte van staande gedenktekens niet overschrijden. Het wortelstelsel van de 
beplanting mag geen schade veroorzaken aan de naastliggende graven. 
 


