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ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPASLINGEN EN BEGRIPPEN
1. Indien bepalingen in dit reglement strijdig zijn met de Wet op de Lijkbezorging dan prevaleren de
bepalingen in de Wet boven die in dit reglement.
2. Dit reglement verstaat onder:
algemeen graf
Een graf, bij beheerder in beheer, waarin onder voorwaarden gelegenheid wordt gebodene tot
het doen begraven en begraven houden van overledenen zonder exclusiviteit.
akte van grafuitgifte
Document waarin schriftelijk vastgelegd is wie de rechthebbende is op een particulier graf of
urnennis, voor de graven wordt daarin een precieze aanduiding gegeven met rij en nummer.
asbus
Een bus ter berging van de as van een overledene.
beheer
Onder beheer wordt verstaan het regelen van begrafenissen, het onderhoud van de
begraafplaats en het bijhouden van het register en het archief en het voeren van correspondentie
namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Drempt en
Oldenkeppel.
College van Kerkrentmeesters (in dit reglement verder te noemen CvK)
Het verantwoordelijke college voor beheer en onderhoud van de begraafplaatsen van de
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel.
columbarium
Een verzameling van urnennissen, om daarin urnen dan wel asbussen te doen bijzetten.
entreerecht
Eenmalig bedrag te voldoen bij betaling van grafrecht voor reserveren, van inlagerecht voor
begraven van een overledene of bijzetten van een urn op de begraafplaats te Drempt of HoogKeppel, als de aanvrager respectievelijk de overleden geen lid is van de Protestantse Gemeente
Drempt en Oldenkeppel.
grafbedekking
Gedenkteken en of winterharde grafbeplanting.
gedenkteken
Liggend of staand voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren,
daaronder begrepen kettingen, zerken, beelden en hekwerken.
grafbeplanting
Beplanting welke door een rechthebbende op een graf wordt aangebracht.
grafrecht
Een betaling voor een reservering van een particulier graf, te voldoen bij het vestigen van de
reservering.
grafrustperiode
De termijn voor een reservering welke een overledene begraven, dan wel in en asbus bijgezet
wordt gehouden en het graf of de urnennis niet geroerd mag worden.
inlagerecht
Een betaling die plaatsvindt op het moment van begraven of bijzetten in een algemeen of
particulier graf of urnennis.
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onderhoudsrecht
Afkoop van het onderhoud van de gehele begraafplaats voor de duur van de grafrustperiode, het
onderhoud van de graven zelf daarin niet begrepen.
particulier graf
Een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon het uitsluitend
recht is verleend tot het den begraven en begraven houden van overledenen of het doen
begraven en begraven houden van asbussen met of zonder urn.
particuliere urnennis
Een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen
bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.
rechthebbende
Degene die na reservering een uitsluitend recht op een particulier graf of urnennis heeft.
urn
Een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.
urnennis
Een ruimte in beheer bij de beheerder, waarvoor onder voorwaarden aan een natuurlijk persoon
het recht wordt verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van één of twee asbussen met
of zonder urnen.
uitgifteduur
De termijn die geldt voor de duur van de reservering.
uitsluitend recht
Het door reservering te verwerven recht om gedurende een bepaalde periode één of meer
overledenen in een met plaatsaanduiding bepaald particulier graf te doen begraven of begraven
te houden c.q. in een urnennis bij te zetten of in een urnennis bij te zetten of bijgezet te houden.
ARTIKEL 2: HET RECHT TOT BEGRAVEN
1. Begraven wordt alleen toegestaan van hen:
a. Die op het tijdstip van overlijden in het persoonsregister van de burgerlijke gemeente
Bronckhorst en Doesburg zijn ingeschreven als woonachtig op een adres binnen de
begrenzing van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel.
b. Die gedurende een aangesloten periode van ten minste 25 jaar binnen de onder a
genoemde begrenzing woonachtig zijn geweest.
c. Die, hoewel op het tijdstip van overlijden elders woonachtig, een uitsluitend recht op een
graf hebben gevestigd en dat na hun vertrek hebben gecontinueerd overeenkomstig de
bepalingen van dit reglement.
d. Die, hoewel eerder voldeden aan de voorwaarden in sub a van dit lid, uitsluitend om
redenen van ziekte, invaliditeit of ouderdom, genoodzaakt zijn om buiten de onder a
genoemde begrenzing te verblijven.
e. Van wie een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de eerste graad op de
begraafplaats is begraven dan wel uitsluitend recht op een graf heeft gevestigd.
f. Die zogenaamd geperforeerd lid van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel
zijn.
2. In dit artikel wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden van de Protestantse
Gemeente Drempt en Oldenkeppel. Met dien verstande:
a. Dat niet-kerkelijke personen wonend in Drempt en Doesburg voor zover dat het geval is
binnen de kerkelijke begrenzing alleen toegelaten worden op de begraafplaats in
Drempt.
b. Dat niet-kerkelijke personen wonende in Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik alleen
toegelaten worden op de begraafplaats in Hoog-Keppel.
c. Dat niet-kerkleden per te begraven persoon entreerecht dienen te betalen alvorens te
kunnen reserveren, te worden of te doen begraven of te kunnen begraven of bijzetten
van urnen.
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ARTIKEL 3: VESTIGING VAN HET UITSLUITEND RECHT TOT BEGRAVEN
Het vestigen van een uitsluitend recht op een graf (grafreservering) is met ingang van 1 januari 2022 niet
meer mogelijk.
Reeds gevestigde reserveringen blijven ongewijzigd van kracht.
ARTIKEL 4: BEHEER EN FINANCIËN
1. Het beheer van de kerkelijke begraafplaatsen berust bij de Protestantse Gemeente Drempt en
Oldenkeppel vertegenwoordigd door het CvK. Het CvK kan per begraafplaats een beheerder
benoemen die de dagelijkse leiding over de begraafplaats heeft. Wanneer geen beheerder is
benoemd zal een lid van het CvK deze taak op zich nemen.
2. De beheerder houdt een register bij van alle op de begraafplaats begraven overledenen en
bijgezette asbussen met een aanduiding van de plaats waar zij begraven of bijgezet zijn en een
plattegrond van de begraafplaats. In dit register worden ook aangetekend de door de beheerder
reeds gereserveerde, particuliere, maar nog niet in gebruik genomen graven. Het register en de
plattegrond zijn openbaar voor zover het gegevens van overledenen betreft. Gegevens van
reserveringen, behalve die van plaatsaanduiding zijn niet openbaar.
3. De financiële administratie van de begraafplaatsen wordt gevoerd door het CvK of door een door
het CvK aangewezen administrateur.
Het CvK stelt voor het gebruik van de kerkelijke begraafplaatsen alsmede voor de in artikel 10 lid
2 vermelde rechten en diensten die in verband daarmee door het CvK verleend, een tarievenlijst
vast, die periodiek kan worden herzien. De aldus geldende tarievenlijst is een vaste bijlage bij dit
reglement.
4. Bij ingebruikname van nieuwe graven en urnennissen wordt eenmalig een bedrag voor afkoop van
het algemeen onderhoud voor een termijn van 20 jaar in rekening gebracht.
ARTIKEL 5: OPENSTELLING BEGRAAFPLAATSEN EN ORDEBEPALINGEN
1. De begraafplaatsen zijn voor eenieder te allen tijde toegankelijk.
2. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmee gelijk te stellen personen verboden, anders dan
met toestemming van de beheerder, werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen op de
begraafplaats te verrichten. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven.
3. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de
begraafplaatsen hebben te verrichten zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid
te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. Het is verboden zonder noodzaak over de
graven te lopen, beplantingen te beschadigen of bloemen te plukken.
4. Degenen die zich niet houden aan de in het 2de en 3de lid vermelde voorwaarde of aanwijzing,
moeten zich op eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen.
ARTIKEL 6: VEREISTE KENNISGEVINGEN
1. Degene die wil doen begraven of een asbus wil doen bijzetten geeft daarvan uiterlijk twee
werkdagen voorafgaande aan die waarop de begraving of bijzetting zal plaatsvinden schriftelijk
kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als
werkdag. Indien de burgemeester van de gemeente Bronckhorst toestemming heeft gegeven om
de overledene(n) binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de
beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.
2. De kist, dan wel het omhulsel, de asbus of urn van de overledene moet zijn voorzien van een
duurzaam registratienummer, overeenkomstig artikel 8 van de Wet op de Lijkbezorging. De
gegevens van het kenmerk moeten overeenstemmen met de in artikel 7 van dit reglement
benoemde documenten en de administratie van de begraafplaatsen.
3. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as en het daarna sluiten van het
graf, dan wel het openen van een urnennis, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag
uitsluitend geschieden door een door daartoe gekwalificeerde grafdelver of steenhouwer, op
aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder.
4. De nabestaanden kunnen de in lid 3 genoemde werkzaamheden onder toezicht van de beheerder
geheel of gedeeltelijk zelf verrichten, mis zij hun wens daartoe uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan
de begrafenis aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. Zij dienen bij deze werkzaamheden
de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
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ARTIKEL 7: TE OVERLEGGEN STUKKEN
1. Indien de begraving in een particuliere graf of bijzetting in een particuliere urnennis zal
plaatsvinden dient een bewijs van uitsluitend recht aan de beheerder te worden overlegd.
Indien de rechthebbende is overleden dient een bewijs van uitsluitend recht aan de
beheerder te worden overlegd voorzien van een machtiging daartoe ondertekend door de
rechthebbende of door degene die in de uitvaart voorziet.
2. Begraving of de bezorging van een asbus mag verder slechts geschieden na overhandiging aan
de beheerder van:
a. een aanvraagformulier voor een graf met uitsluitend recht als er sprake is van een
begrafenis of bijzetting van een asbus in een algemeen graf of urnennis;
b. een schriftelijk verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand ingevolge artikel 11
Wet op de Lijkbezorging;
c. een identificatie-/registratieformulier of crematieverklaring ingevolge artikel 8 Wet op
de Lijkbezorging.
3. De beheerder onderzoekt de volledigheid alsmede de juistheid van de overlegde stukken.
ARTIKEL 8: TIJDEN VAN BEGRAVEN EN ASBEZORGING
1. Op zondagen, christelijke of algemeen erkende feestdagen wordt geen gelegenheid gegeven tot
begraven of bezorgen van as, tenzij de burgemeester van de gemeente Bronckhorst een van de
normale termijn afwijkende termijn voor begraving heeft gesteld of de beheerder hiervoor
toestemming heeft verleend.
2. Op de overige dagen zijn de tijden van begraven en het bezorgen van as:
• op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur
• op zaterdagen van 09:00 tot 15:00 uur
De beheerder kan in bijzondere gevallen toestemming geven van deze tijden af te wijken.
ARTIKEL 9: SOORTEN GRAVEN
1. Op de begraafplaatsen kunnen worden onderscheiden:
• particuliere graven
• particuliere urnennissen
• algemene graven
• algemene urnennissen
• grafkelder
Voor nadere omschrijving, met uitzondering van de grafkelder, zie artikel 1: Algemene
Begripsbepalingen en begrippen.
2. De begraafplaatsen voorzien niet in een strooiveld. As verstrooiing is niet toegestaan.
3. Op de begraafplaatsen wordt dubbeldiep begraven tot 1,80 meter onder het maaiveld. Hiervoor
geldt op de begraafplaats Hoog-Keppel als uitzondering enkele bij de beheerder bekend zijnde
stroken waarvan de breedte minder is dan 2,30 meter. Daarin is alleen enkel diep begraven
mogelijk.
4. In gevallen dat wordt uitgegaan van het begraven van een kist en een urn wordt het graf gedolven
tot 1,50 meter diepte. Als eerst de urn wordt begraven zal die worden geplaatst op 0,80 meter
diepte. Als later de kist wordt begraven zal de urn worden opgegraven, het graf worden gedolven,
de kist neergelaten en de urn weer worden bijgezet op de kist, waarna het graf zal worden
gedicht.
5. Voor de afmetingen van de graven wordt uitgegaan van een standaard van 2,00 x 0,90 meter aan
het oppervlak met een tussenruimte van 0,30 meter. Bij het delven van dubbeldiepe graven moet
rekening worden gehouden met afmetingen aan het oppervlak van 2,30 x 1,20 meter. Voor
afmetingen groter dan de standaardafmetingen is overleg met en toestemming van de beheerder
vereist.
6. In een algemeen en in en particulier graf kunnen één of twee overledenen of urnen worden
begraven. In urnenkelders kunnen 4 urnen worden geplaatst.
7. Urnen die niet in een urnenkelder worden geplaatst moeten worden begraven op een minimale
diepte van 0,80 meter. Het is toegestaan om voor het plaatsen van een urn een ruimte voor te
boren met behulp van een urngat boor, schuin vanaf de zijkant van al bestaande
grafbedekkingen, onder voorwaarde dat de diepte van het urngat minimaal 0,60 meter bedraagt
en het gat weer deugdelijk wordt uitgevuld met de vrijgekomen grond.
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8. Bij het begraven van urnen zijn alleen urnen van vergankelijk materiaal toegestaan.
9. In de urnennissen kunnen maximaal 2 urnen worden bijgezet, zonder materiaal eisen.
10. In een urnenkelder kunnen maximaal 4 urnen worden bijgezet, zonder materiaal eisen.
11. Het CvK kan een de rechthebbende op een particulier graf indien daartoe de technische en/of
ruimtelijke mogelijkheden aanwezig zijn, vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening
doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door het CvK te stellen voorwaarden.
ARTIKEL 10: TERMIJNEN EN BETALINGEN
1. Termijnen
a. De uitgifteduur van particuliere graven of urnennissen was tot 1 januari 2022 30 jaar.
Na 1 januari 2022 worden geen reserveringen op graven of urnennissen meer
uitgegeven, gemaakte reserveringen blijven ongewijzigd van kracht. Wanneer binnen
30 jaar na reservering een particulier graf in gebruik wordt genomen vindt partiele
restitutie plaats van het betaalde grafrecht. Na verloop van de reserveringsperiode
vervalt het recht op het particuliere graf.
b. Voor algemene graven en urnennissen geldt dat op moment van ingebruikname het
betreffende graf of nis beschouwd wordt als een particulier graf of nis. Op dat moment
gaat de hierna vermelde grafrustperiode in.
c. Voor de grafrustperiode wordt vanaf 1 januari 2022 een termijn van 20 jaar
aangehouden ingaande op het moment van begraven of bijzetten. Voor begravingen
en bijzettingen voor 1 januari 2022 geldt een grafrustperiode van 30 jaar.
De rechthebbende ontvangt na het verstrijken van de eerste grafrustperiode een
voorstel om de grafrustperiode met telkens 10 jaar te verlengen.
Het CvK is na het verstrijken van de grafrustperiode bevoegd om tot ruiming over te
gaan met inachtneming van het gestelde in artikel 20.
De onderstaande rechten en kosten kunnen worden gedeclareerd, afhankelijk van de positie
van de overledene of de rechthebbende, zie ook artikel 1 Algemene bepalingen en begrippen.
a. Entreerecht, zoals vermeld in artikel 2lid 2 is er een eenmalige betaling per persoon
als de aanvrager of de overledene geen lid is van de Protestantse Gemeente Drempt
en Oldenkeppel. Het entreerecht wordt geheven gelijktijdig met de betaling van
toepassing zijnde rechten en kosten die verder in dit artikel worden vermeld. Bij
tussentijdse opheffing van voor 1 januari 2022 gemaakte reserveringen vindt partiele
restitutie plaats.
b. Grafrecht, was een bedrag voor het vestigen van een reservering dat voor 1 januari
2022 per enkel- of dubbeldiepgraf werd betaald. Een gereserveerd graf wordt
aangeduid als particulier graf. De reserveringstermijn is 30 jaar. Bij tussentijdse
ingebruikname voor begrafenis op opheffing van de reservering vindt partiele restitutie
plaats.
c.

Inlagerecht, is een betaling ter dekking van de kosten voor het regelen van
kerkdienst, begrafenis, urnbijzetting, bijwerken en houden van het register en archief,
algemene en financiële correspondentie en overige voorkomende werkzaamheden
nodig voor het voeren van een verantwoord beheer voor de instandhouding van de
begraafplaatsen.

d. Graf delven en sluiten, aparte tarieven voor werkdagen en voor zaterdagen en
feestdagen. Daarnaast gelden aparte tarieven voor herbegraven of opgraving. Voor
overige noodzakelijke werkzaamheden als het verwijderen van stenen, het sluiten van
graven en voor extra werk, ingevolge van borst kan een billijke vergoeding in rekening
worden gebracht.
e. Verlenging, als de rechthebbende aanspraak wil maken op verlenging van de
uitgifteduur of grafrustperiode zoals bedoeld in artikel 12 dient voor een termijn van
telkens maximaal 10 jaar opnieuw grafrecht betaald te worden.
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f.

Onderhoudsrecht, is een bedrag dat eenmalig bij de begrafenis van een overleden
of bijzetting van urn wordt geheven als afkoop van het onderhoud van de gehele
begraafplaats voor de duur van de grafrustperiode, het onderhoud van de graven zelf
daarin niet begrepen. Als de rechthebbende aanspraak wil maken op de verlenging
van de grafrustperiode zoals bedoeld in artikel 12 dient voor een termijn van telkens
maximaal 10 jaar opnieuw onderhoudsrecht betaald te worden.

g. Pastorale zorg en begeleiding, voor leden van de Protestantse Gemeente Drempt
en Oldenkeppel wordt voor de eigen predikant of gastpredikant geen tarief in rekening
gebracht. Voor niet leden van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel is
hiervoor wel een tarief bepaald.
h. Koster, organist, geluidsapparatuur, luiden van de klokken, liturgieën, voor
leden van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel wordt voor de koster,
organist, geluidsapparatuur luiden van de klokken en liturgieën geen tarief in rekening
gebracht. Voor niet leden van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel is
hiervoor wel een tarief bepaald.
i.

Kerk, opnameapparatuur, Kerkhuis, voor het gebruik van de kerk, de
opnameapparatuur (video en audio) en het Kerkhuis is een tarief bepaald

2. Partiele restitutie grafrecht
Bij betaling van inlagerecht voor het in gebruik nemen van een particulier graf vindt aftrek
plaats van een deel van het grafrecht dat betaald is bij de voor 1 januari 2022 gemaakte
reservering. Het bedrag dat in mindering wordt gebracht is afhankelijk van de duur dat de
reservering van kracht is en wordt berekend naar verhouding van het nog resterende deel van
de uitgiftetermijn.
ARTIKEL 11: RESERVERING VAN EEN GRAF
Het vestigen van een uitsluitend recht op een graf (grafreservering) is met ingang van 1 januari 2022 niet
meer mogelijk.
Reeds gevestigde reserveringen blijven ongewijzigd van kracht.
ARTIKEL 12: VERLENGING TERMIJNEN
1. De beheerder doet op moment van het voornemen tot ruiming overeenkomstig artikel 20 aan de
rechthebbende wiens adres hem belend of redelijkerwijs bekend kan zijn schriftelijk mededeling
van dit voornemen. De betrokken rechthebbende kan binnen 1 jaar na de bekendmaking
verzoeken de in artikel 10 genoemde termijn te verlengen. Dit verzoek dient schriftelijk te worden
gedaan. De verlenging geschiedt telkens voor een termijn van maximaal 10 jaar.
2. Blijkt het adres onbekend dab geschiedt de mededeling van het voornemen tot ruiming door
aanplakking daarvan aan de ingang van de begraafplaats. De mededeling blijft voor de duur van
1 jaar aangeplakt.
3. Ale een particulier dubbeldiep graf of urnennis voor het eerst in gebruik wordt genomen gaat de
grafrustperiode van 20 jaar in. De resterende reserveringstijd voor een particulier graf blijft van
kracht voor de tweede persoon. Bij begrafenis of bijzetting van de tweede persoon gaat opnieuw
de grafrustperiode in van 20 jaar. Voor de eerste persoon vindt dan een zodanige verlenging van
de grafrustperiode plaats die gelijktijdig eindigt met de grafrustperiode van de tweede persoon.
Het betreffende aantal jaren zal als een verlengd uitsluitend recht worden beschouwd waarvoor
overigens geen extra grafrecht verschuldigd is.
ARTIKEL13: OVERSCHRIJVING VAN VERLEENDE RECHTEN
1. Het uitsluitend recht op een graf kan op schriftelijk verzoek van de rechthebbende zonder kosten
wordt overgeschreven ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant
in de rechte lijn tot en met de eerste graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten
name van een ander is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan, dit ter
beoordeling door het CvK.

8

2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht worden overgeschreven op naam van de
echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot de eerste
graad mits het verzoek hiertoe schriftelijk wordt gedaan binnen een jaar na het overlijden van de
rechthebbende. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van een ander is
slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan, dit ter beoordeling door het CvK.
3. Indien binnen de in lid 2 gestelde termijn geen verzoek is gedaan tot overschrijving vervalt het recht
aan het CvK.
4. Van iedere overboeking van het recht op een graf wordt door de beheerder aantekening gehouden
in het artikel 4 genoemde register.
5. De rechthebbende krijgt een bewijs van overboeking.
ARTIKEL 14: TOESTEMMING GRAFBEDEKKING
1. Grafbedekkingen moeten voldoen aan de in artikel 15 beschreven voorwaarden. Voor het
aanbrengen van een grafbedekking is schriftelijke toestemming nodig van de beheerder.
2. De beheerder kan nadere regels vaststellen omtrent de wijze van aanvragen van toestemming, de
aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen. De aanvraag dient
vergezeld te gaan van een beschrijving en/of tekeningen met maatvoering.
3. De beheerder kan de toestemming weigeren indien:
a. niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden in artikel 15 en eventueel door het CvK
nader vastgestelde regels;
b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is, of
d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.
4. Toestemming voor het hebben van een grafbedekking 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 en grafbedekking op algemene graven wordt gesteld op
naam van de aanvrager. Bij overlijden van de houder van de toestemming wordt de toestemming
gesteld op naam van degene die zich binnen drie maanden na het overlijden daartoe aanmeldt.
5. Indien er zich niemand meldt binnen de in lid 4 gestelde termijn vervalt het recht aan het CvK.
ARTIKEL 15: GRAFBEDEKKING
1. Gedenktekens op een enkel graf mogen de maximale lengte, breedte en hoogte van respectievelijk
2,00 meter, 0,90 meter en 1,20 meter niet te boven gaan. Gedenktekens op een naast elkaar
gelegen dubbel graf mogen de maximale lengte, breedte en hoogte van respectievelijk 2,00
meter, 2,10 meter eb 1,20 meter niet te boven gaan.
2. Gedenktekens de oude begraafplaats te Hoog-Keppel en op de begraafplaats te Drempt moeten
aan de westzijde van het graf worden geplaatst met de tekst en/of beeltenis gericht naar de
oostzijde.
3. Winterharde beplanting, bodembedekkers, struiken en bomen mogen naast de in lid 1 genoemde
afmetingen ten aanzien van lengte en breedte de maximale hoogte van 1,50 meter niet te boven
gaan.
4. (Niet-)blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren of de in lid 3
genoemde afmetingen te boven gaan kunnen door de beheerder van de begraafplaats worden
teruggesnoeid of 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.
ARTIKEL 16: VERWIJDERING GRAFBEDEKKING
1. De grafbedekking kan na het verstrijken van de grafrustperiode door de beheerder worden
verwijderd.
2. Het voornemen tot de verwijdering van een grafbedekking wordt gedurende 1 jaar voorafgaande
aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd op de publicatieborden door de
beheerder bekend gemaakt, tenzij het adres van de rechthebbende bij de beheerder bekend is.
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In dat geval stelt deze hem 1 jaar voor het genoemde tijdstip per brief van zijn voornemen in
kennis.
3. Op grond van een daartoe door de rechthebbende bij het CvK ingediend verzoek, blijft de
grafbedekking na verwijdering nog gedurende drie maanden ter herschikking van degene aan
wie toestemming was verleend om de grafbedekking te plaatsen. Het verzoek daartoe kan
worden ingediend gedurende het jaar voordat de grafbedekking zal worden verwijderd.
4. De grafbedekking vervalt aan het CvK indien:
a. geen verzoek op grond van artikel 3 is ingediend, of
b. de grafbedekking niet binnen drie maanden nadat deze van het graf is verwijderd is
afgehaald.
ARTIKEL17: ONDERHOUD DOOR BEHEERDER
1. Ten einde de kosten van aanleg, instandhouding en onderhoud van de begraafplaatsen en de
graven waarin door de beheerder wordt voorzien te dekken, worden rechten geheven volgens de
bij dit beheersreglement behorende tarievenlijst. De tarieven, die periodiek kunnen worden
herzien, betreffen met ingang van 1 januari 2022 een afkoop van het onderhoud voor een periode
van 20 jaar.
2. De beheerder belast zich met het onderhouden van de begraafplaats, waaronder wordt verstaan
het onderhoud aan paden, het maaien van het gras en het verzorgen van de algemene
beplanting. Het onderhoud van de graven en grafbedekking zelf moet door en voor rekening en
verantwoording van de rechthebbende plaatsvinden, zie artikel 18 lid 1.
3. Grafbeplanting die niet door de rechthebbende wordt onderhouden zal door de beheerder worden
teruggesnoeid of verwijderd als deze beplanting de maximale afmetingen te boven gaat.
4. Het plaatsen van voorwerpen, ornamenten, speelgoed, tekeningen en dergelijke vraagt van
betrokkenen de nodige terughoudendheid en na plaatsen daarvan aandacht voor de staat waarin
deze zich na verloop van tijd bevinden. De beheerder kan zonder vooraf betrokkenen daarover te
informeren beslissen tot verwijdering van voorwerpen, als naar zijn oordeel het aanzien van de
begraafplaats door verwaarlozing wordt geschaad.
5. Het CvK accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan
aan de grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt.
ARTIKEL 18: ONDERHOUD DOOR DE RECHTHEBBENDE
1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen,
waaronder wordt verstaan het algemeen onderhoud zoals steenhouwer werkzaamheden, herstel
en vernieuwing, onderhoud aan hekwerken en afscheidingen, het kleuren en bijwerken van
opschriften het verzorgen van graftuintjes en niet-blijvende grafbeplanting en dergelijke.
2. Schade aan grafbedekking of schade als gevolg van ondeugdelijke gedenktekens is,
overeenkomstig het gestelde in artikel 17 lid 6 voor rekening van de rechthebbende.
3. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan
de beheerder 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 het CvK, zonder dat deze tot enige vergoeding
verplicht is.
ARTIKEL 19: ONDERHOUD VAN HET COLUMBARIUM
1. Het columbarium wordt door de beheerder onderhouden.
2. Rechthebbende mogen op de richel voor de hun toekomende nis bloemen, bloemstukken en/of
kaarsverlichting plaatsen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor verversing en verwijdering van
verwelkte bloemen of uitgebrande kaarsen.
3. Op, aan of voor het columbarium mogen verder geen lossen voorwerpen van welke aarde dan ook
worden geplaatst.
4. De beheerder kan geplaatste voorwerpen, bloemen, planten of andere zaken die het aanzien van
het columbarium verstoren zonder mededeling daarvan aan betrokkenen verwijderen.
ARTIKEL 20: HET RUIMEN VAN GRAVEN
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1. Met inachtneming van de bepalingen in de Wet op de Lijkbezorging en de bepalingen gesteld in dit
reglement kan de beheerder graven doen ruimen. Ruiming van graven kan alleen plaatsvinden
met toestemming van de rechthebbende opdat graf.
2. Het opgraven van overledenen en het ruimen van graven is slechts toegestaan, indien daarbij geen
andere personen aanwezig zijn dan degenen die met deze werkzaamheden belast zijn.
3. Het voornemen van het CvK om een graf te ruimen wordt gedurende 1 jaar voorafgaande aan het
tijdstip waarop het graf geruimd zal worden door middel van een mededeling op het
mededelingenbord ter kennis van de belanghebbende gebracht, tenzij het adres van de
rechthebbende op het graf aan het college bekend is.in dat geval stelt het college de
rechthebbende minimaal 1 jaar voorafgaande aan het bedoelde tijdstip per brief van hun
voornemen in kennis.
4. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige overblijfselen worden begraven op een daartoe
bestemde, afgesloten gedeelte van de begraafplaatsen.
5. Nabestaanden van een overleden kunnen gedurende in lid 2 bedoelde termijn het CvK schriftelijk
verzoeken bij ruiming de overblijfselen, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor
herbegraving elders.
6. Herbegraven op de begraafplaatsen in Drempt en Hoog-Keppel zal direct volgend op de ruiming
plaatsvinden.
7. Nabestaanden van een overleden waarvan de asbus al dan niet met een urn is bijgezet in een graf
kunnen het CvK vragen om deze ter beschikking te houden voor herbegraven of verstrooiing
elders.
8. De rechthebbende kan het CvK schriftelijk verzoeken om de overblijfselen te doen verzamelen om
deze weer in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze elders opnieuw te doen
begraven.
ARTIKEL 21: HISTORISCHE GRAVEN EN OPVALLENDE GRAFBEDEKKING
1. De beheerder houdt een lijst bij va graven die van historische betekenis zijn of waarvan de
grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.
2. Alvorens tot ruiming van graven over te gaan, onderzoekt het CvK of er graven zijn die in
aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.
3. Het CvK beslist in overleg met de Kerkenraad over het ruimen van graven en het verwijderen van
grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.
ARTIKEL 22: KLACHTEN
1. Rechthebbende en andere bij de begraafplaats belanghebbende personen en leden van de
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel kunnen omtrent feitelijke handelingen of het
nalaten van feitelijke handelingen betreffende de begraafplaatsen bij het CvK een schriftelijke
klacht indienen.
2. Het CvK beslist binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht. Het college kan deze termijn met
ten hoogte dertig dagen verlengen.
3. Het CvK brengt na de beslissing omtrent de klacht schriftelijk ter kennis van de klager.
AERTIKEL 23: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1. Het recht op en gereserveerd graf, verleend voor het in werking treden van dit reglement, wordt
geacht uitsluitend recht op een graf in de zin van de Wet op de Lijkbezorging te zijn.
2. Ingeval van bijzondere persoonlijke omstandigheden, verschil van mening over de toepassing van
dit reglement en in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het CvK in overleg met
de beheerder.
3. Wijzigingen van dit reglement kan plaatsvinden door het CvK.
4. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.
5. Hiermee vervallen alle voorgaande voorschriften en beplatingen op dit gebied, behoudens
eerbiediging van rechten verkregen voor de inwerking treding van dit reglement.
Aldus vastgesteld op

Namens de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel
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Het College van Kerkrentmeesters,
Jan Bruil, voorzitter

Peter Wanders, secretaris

12

