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PLAATSELIJK REGELEMENT OP HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE 

BEGRAAFPLAATS  TE WINSUM FRIESLAND 

 

Artikel 1 

1. De begraafplaats is eigendom van de Ned. Herv. Gemeente Winsum (Fr.) en wordt gebruikt tot 

het begraven van doden van alle gezindten. Het beheer van de begraafplaats berust bij de 

Hervormde Gemeente te Winsum, vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters, 

waartoe de gemeente voor zover nodig het College heeft gemachtigd. 

2. De administratie van het grafregister wordt voor het College van Kerkrentmeesters gevoerd door 

een daarvoor aangewezen administrateur en beheerder. Dit register wordt in dubbel regelmatig 

bijgehouden. De administrateur draagt zorg, dat een plattegrond van de begraafplaats voor 

belanghebbenden ter inzage ligt. 

3. De koster is belast met het onderhoud van de begraafplaats en der uitgegeven graven. Het College 

van Kerkrentmeesters voorziet hem van een instructie. 

4. Het is aan niemand vergund op de begraafplaats te graven of aan graven of gedenktekens 

veranderingen aan te brengen dan wel grafstenen, zerken of monumenten van de begraafplaats te 

plaatsen of te verwijderen, hiervoor is toestemming nodig van de beheerder van de begraafplaats. 

5. Het College van Kerkrentmeesters bepaalt, wanneer de begraafplaats voor begravingen en voor 

bezoek is opengesteld. Kinderen beneden de 12 jaar hebben alleen toegang onder geleide van 

volwassenen. Het is verboden zonder noodzaak over de graven te lopen, beplantingen te 

beschadigen of bloemen te plukken. 

6. Begravingen mag slechts plaatsvinden; indien door hem of haar, die doet begraven, in het 

grafregister als gerechtigde staat ingeschreven. Er dient bij het begraven gebruik te worden 

gemaakt van de plaatselijke begrafenisvereniging. 

 

Artikel 2 De graven 

 

1. De begraafplaats is verdeeld in rijen elk dragende een cijfer of een letter, waarin verder de graven 

door nummers zijn aangegeven. 

2. Van elke uitgifte van een graf wordt een grafbewijs uitgereikt, waardoor het recht tot begraven in 

een bepaald graf ontstaat. Binnen de tijd van 20 jaren, te rekenen vanaf de datum der laatste 

opening, mag een graf niet worden gebruikt. 

3. Slechts één persoon wordt tegenover het College van Kerkrentmeesters als gerechtigde tot een 

graf erkend en wel de in het grafregister aangegeven persoon, die tevens als eigenaar van de 

daarop aanwezige gedenktekens wordt beschouwd. 

4. Overdracht en toebedeling bij scheiding van rechten op begraving wordt alleen erkend indien zij 

ten genoegen van het College van Kerkrentmeesters zijn aangetoond, waarvan aantekening in het 

grafregister zal worden gehouden, terwijl van bedoelde overgang tegen inlevering van het laatst 

afgegeven bewijs, aan de nieuwe verkrijger een nieuw grafbewijs wordt uitgereikt. 

 

Artikel 3 Gedenktekens 

 

1. Gerechtigden tot de graven mogen daarop, na in gebruik neming tegen betaling een gedenkteken 

plaatsen, dit wordt door de kerkvoogdij schoon gehouden hiervoor moet jaarlijks het dan 

geldende tarief worden overgemaakt. (geen vernieuwing en steenhouwers werkzaamheden) Een 
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beplanting moet door de gerechtigden zelf worden onderhouden en verzorgd worden, dit tot 

genoegen van de beheerder. 

2. Beplantingen en gedenktekens mogen niet hoger zijn dan 1,25 meter boven het maaiveld, en 

moeten van deugdelijke materialen of van natuursteen zijn vervaardigd en moeten van een 

behoorlijke fundering zijn voorzien. 

 

Artikel 4 Het onderhoud 

 

1. Van de uitgegeven graven (gebruikt of ongebruikt) wordt een jaarlijks vast recht geheven, 

teneinde om in het onderhoud van de begraafplaats te voorzien. 

2. Wanneer de gedenktekens en beplantingen niet voldoende worden onderhouden en 

dientengevolge in verval raken, worden gerechtigden gewaarschuwd, met het verzoek binnen een 

redelijke termijn dit te verhelpen of te vernieuwen. Indien deze echter, na verloop van de gestelde 

termijn in gebreke blijven tot aan het nodige herstel en vernieuwing mede te werken, zal op 

kosten van de gerechtigde de gedenktekens en beplantingen in opdracht van de beheerder 

verwijderd worden en afgevoerd. 

 

Artikel 5 De tarieven 

 

Voor het recht om te begraven in één graf. € 140,00 

Voor het recht om één gedenkteken te plaatsen. € 110,00 

Voor het verwijderen en afvoeren van één gedenkteken.  €   75,00 

De jaarlijkse grafrechten voor één graf gebruikt of ongebruikt zijn;   

- 1 jaar €     8,00 

- 5 jaar €   36,50 

- 10 jaar €   70,00  

- 15 jaar € 105,00  

- 20 jaar € 135,00  

- 25 jaar € 165,00 

Voor het jaarlijks schoonhouden ven één gedenkteken (geen steenhouwers werkzaamheden); 

- 1 jaar €   13,00 

- 5 jaar €   60,00 

- 10 jaar € 125,00 

- 15 jaar € 175,00 

- 20 jaar € 230,00 

- 25jaar € 290,00 

Voor het bijzetten van één asbus in een nis van het columbarium of in een betonnen kolkje in een 

graf op de begraafplaats;  

- 1 jaar  €     80,00 

- 5 jaar €   325,00 

- 10 jaar €   600,00  

- 15 jaar €   800,00 

- 20 jaar € 1000,00 

- 25 jaar € 1200,00 

De jaarlijkse kosten moeten voor 1 juni van elk jaar zijn overgemaakt. 
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Voor het overschrijven van graven en afgifte van duplicaat grafbewijzen, wordt een recht geheven 

van € 3,00 per graf en  € 12,50 aan administratie kosten. 

Een graf kan alleen door de kerkvoogdij worden overgenomen indien niet gebruikt, voor € 40,00 

per graf. 

 

De werkzaamheden die door de begrafenis vereniging worden uitgevoerd, worden met deze 

vereniging verrekend. 

 

Indien gedurende 3 jaar de verschuldigde kosten niet ten volle zijn voldaan, vervallen de graven 

aan de Kerkvoogdij en worden de daarop aanwezige gedenktekens op kosten van de gerechtigde 

verwijderd en afgevoerd. 

 

Deze tarieven kunnen per jaar aangepast worden. 

 

Artikel 6 Slotbepaling 

 

Ingeval van verschil over toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin het reglement 

niet voorziet, beslist het College van Kerkrentmeesters. 

 

Namens de Ned. Herv. Gemeente Winsum. 

 

 

Beheerder;       Het College van Kerkrentmeesters 

Dhr. J. de Vries (koster)      Dhr. S. Greidanus, voorzitter 

Tsjerkebuorren 8        Dhr. D. Reitsma, secretaris 

8831XH, Winsum       Dhr. C. Visser 

Tel. 531334 of 06-12850613        

 

Administrateur;        

Dhr. J. Gillebaard 

Tel. 0517-341646 


