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REGLEMENT VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 

RIED, SKINGEN, SLAPPETERP, ZWEINS, PEINS, SCHALSUM, DONGJUM EN BOER 
 
 
Algemene bepalingen: 

1. Het beheer van de begraafplaatsen van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. berust 
bij het college van kerkrentmeesters, hierna te noemen, de beheerder. 

2. De administratie van de begraafplaats wordt gevoerd door de kerkrentmeesters, of een door 
het college van kerkrentmeesters aangewezen administrateur. 

3. De administrateur is belast met het bijhouden van het grafregister, de administratie en het 
versturen en innen van de rekeningen. 

4. De administratie wordt ieder jaar gecontroleerd door een daarin gespecialiseerd onafhankelijk 
persoon of bedrijf. 

5. De uitkomst van dit onderzoek, de jaarrekening, wordt ter goedkeuring aan de kerkenraad 
voorgelegd. 

6. De administrateur houdt een plattegrond bij van de begraafplaats. Het register en de 
plattegrond zijn openbaar en kunnen op verzoek door belanghebbenden worden ingezien. 

7. De beheerder van de begraafplaats wijst een grafdelver aan. Buiten de grafdelver of 
beheerder is het niemand vergund op de begraafplaats te graven of aan de graftekens en de 
graven wijzigingen aan te brengen , tenzij met goedkeuring van de beheerder 

8. De begraafplaats is dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Kinderen 
beneden de 12 jaar hebben slechts toegang, indien zij zijn vergezeld van een volwassene. 

9. Het is verboden zonder noodzaak over de graven te lopen, beplantingen te beschadigen of 
bloemen te plukken. 

 
 
Graven en monumenten: 

1. De begraafplaats is in rijen verdeeld, elk graf wordt door een nummer aangeduid. 
2. Voor het kopen van een graf dient men zich te wenden tot de administrateur. 
3. Men kan alleen een graf kopen als iemand: 

a. Verbonden is met de kerkelijke gemeente. 
b. Inwoner is van het dorp of de streek. 
c. Historische banden heeft met het dorp of de streek. 

4. Bezitters van graven moeten van een grafbewijs voorzien zijn. Dit wordt bij koop of overdacht 
uitgereikt en in het register vermeld. Alleen zij die dit grafbewijs kunnen tonen, zijn gerechtigd 
tot het doen begraven of tot het doen bijzetten van asbussen, tevens is men dan gerechtigd 
gedenktekens te plaatsen, echter alleen met toestemming van de beheerder. 

5. Het is niet toegestaan as te verstrooien op de begraafplaats. 
6. Het plaatsen van een urn is alleen toegestaan in een bestaand graf of een nieuw graf. 
7. Het gebruik van een urnenbak van maximaal 50x50x50 cm is toegestaan. 
8. Het gedenkteken moet passend zijn op de begraafplaatsen en passen binnen de Christelijke 

traditie. Bij afwijkend gebruik van materiaal, omvang, en vormgeving, heeft men toestemming 
van de beheerder nodig. 

9. Het aanbrengen van een gedenkteken, kan pas geschieden na toestemming van de 
beheerder. 

10. Met verdieping begraven wordt niet toegestaan 
11. Het aanbrengen van metselwerk in de graven of het plaatsen van grafkelders is niet meer 

toegestaan 
12. Na begraving dient het graf minimaal 25 jaar onaangeroerd te blijven. 
13. De beheerder accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook 

ontstaan aan de grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt. 



 
 
 
Begraafplaatsonderhoud en monumenten onderhoud: 

1. Voor het onderhoud van de graven en de begraafplaats wordt jaarlijks een vastrecht geheven. 
Hieronder valt het maaien van het gras, het schoonhouden van de grafstenen en het 
verwijderen van het onkruidin en rond de graven, knippen van de heggen, het snoeien en het 
onderhoud aan paden en omgang. Ook het opnieuw stellen van de gedenktekens na 
verzakking, buiten de garantie tijd van de firma, die het gedenkteken heeft geplaatst. 

2. Reparaties aan stenen en grafbedekking en het onderhoud van tijdelijke beplanting op het graf 
komen voor rekening van de rechthebbende van het graf of de graven. 

3. Tijdelijke beplanting mag niet hoger zijn dan 50% van de steenhoogte. 
4. Het schoonhouden van het grind in de grafbedekking en de verversing hiervan, komen voor 

rekening van de rechthebbende. 
5. Over het vastrecht wordt ieder jaar in mei een onderhoudsnota verstuurd. 
6. De mogelijkheid bestaat om de onderhoudskosten van het graf of de graven na begraving 

voor een periode van maximaal 25 jaren af te kopen. Verlenging daarna kan telkens voor een 
periode van 10 jaar. 

7. Belanghebbenden dienen zelf de afkoop termijn van het graf bij te houden. 
 
 
Ruimen van het monument: 

1. Na begraving dient het graf 25 jaar onaangeroerd te blijven. De rechthebbende is deze 
periode dan ook onderhoudsplichtig. 

2. Na deze periode kan rechthebbende schriftelijk zijn rechten opzeggen. Het graf vervalt dan 
weer aan de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. De grafbedekking wordt dan door de 
beheerder verwijderd. 

3. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen 
kan de beheerder een gedeelte of zo nodig de gehele grafbedekking verwijderen, echter niet 
nadat de rechthebbende hiervan drie maand van te voren in kennis is gesteld. Blijkt het adres 
onbekend dan wordt de verwijdering publiekelijk drie maand van te voren bekend gemaakt. 

4. Wordt er gedurende een periode van 2 jaar geen onderhoud meer betaald, dan kan de 
beheerder de grafbedekking verwijderen, echter niet nadat de rechthebbende hiervan drie 
maand van te voren in kennis is gesteld. Blijkt het adres onbekend dan wordt de verwijdering 
publiekelijk drie maand van te voren bekend gemaakt. 

5. De periode van 25 jaar grafrust dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. 
6. Publiekelijke bekendmaking zal gebeuren door het graf te merken en door bekendmaking in 

het kerkenblad en eventueel in de dorpskrant. In de bekendmaking staat het adres en 
telefoonnummer van de administrateur, die rechthebbende van informatie kan voorzien. 

 
 
Slotbepalingen: 

1. Overschrijving van het grafbewijs kan op schriftelijk verzoek van de rechthebbende 
plaatsvinden ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant tot en 
met de derde graad. 

2. Grafbezitters wordt erop gewezen, dat zij geen eigendomsrechten op de graven kunnen laten 
gelden, maar alleen het recht tot begraven voor onbepaalde tijd. 

3. De tarieven kunnen jaarlijks door de beheerder gewijzigd worden als de omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. 

4. De tarieven worden tenminste één maal per vijf jaar verhoogd gelijk met de indexering, zoals 
die ook berekend wordt bij de afkoop van termijnen. 

5. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door de beheerder. 
6. Gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, worden door de beheerder beslist. 
7. Indien men klachten heeft over zaken betreffende de begraafplaats kan men contact opnemen 

met de administrateur of een schriftelijke klacht indienen bij de beheerder. De beheerder 
beslist binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht. 

8. Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2013. Op deze datum vervallen de tot dan toe 
geldende voorschriften en bepalingen op dit gebied, behoudens eerbiediging van rechten, 
verkregen voor het inwerking treden van dit reglement. 

 
 
Aldus vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. in de 
vergadering van 17 december 2012. 
 
College van kerkrentmeesters: 
B. Wijma 
J. Doevendans 


