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Uitvoeringsbesluit behorende bij het reglement van de begraafplaats te Ferwert. 

 
Openstelling begraafplaats 

- De begraafplaats is dagelijks toegankelijk van 8.00 uur tot zonsondergang. 

- Kinderen beneden 12 jaar hebben slechts toegang onder begeleiding van een 

volwassene 

- Toegang tot de begraafplaats kan tijdelijk niet worden toegestaan i.v.m. orde en rust 

- Het is niet toegestaan honden of andere huisdieren op de begraafplaats toe te laten. 

 

Administratie / Register 

Het register en de plattegrond wordt in tweevoud gehouden. Door de beheerder wordt het 

register bijgehouden en een administrateur houdt de tweede versie bij. 

Die gebeurt zowel op papier als digitaal. 

Het register en de plattegrond zijn openbaar. Hierbij wordt Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht genomen. 

Van de rechthebbende wordt in de adminstratie aangetekend: naam, adres, woonplaats, 

telefoonnummer en e-mailadres. 

 

Particuliere graven 

 

- Afmetingen (breedte x lengte) van graven: 

Enkel graf 75 x 210 cm 

Dubbel graf 150 x 210 cm 

- Indien een kist groter is dan de bovengenoemde maten is de rechthebbende of indien 

deze is overleden, door een ander persoon zoals genoemd in artikel 16 van het 

reglement, verplicht om het grafrecht, van een naastliggend graf, te vestigen 

- De kist of het omhulsel moet zijn vervaardigd met toepassing van biologisch 

afbreekbare materialen die het doel van begraving niet belemmeren 

- Bij het delven van een graf t.b.v. een bijzetting is het de beheerder toegestaan de 

naastliggende graven te gebruiken als opslag. Na het dichten van het graf wordt het 

materiaal van de grafbedekking van de naastliggende graven verwijderd en alles in de 

oorspronkelijke staat achtergelaten. 

 

Grafbedekking 

- Afmetingen (breedte x lengte x hoogte) : 

Enkel graf maximaal 70 x 200 x 150 cm 

Dubbel graf maximaal 140 x 200 x 150 cm 

- Paalfundering is niet toegestaan 

- Een gedenkteken dient op een gewapende funderingsplaat te worden geplaatst. 

- Gebruik van los grind, gravel of andere losse grafbedekking bij een gedenkteken is 

alleen toegestaan als het omsloten wordt met een harde sluitende omranding. 

- Het planten van heesters, struiken en bomen op of bij de graven is niet toegestaan 

- Aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen op de grafbedekking zijn niet toegestaan 

- Voor het plaatsen van een grafbedekking is éénmalig plaatsingsrecht verschuldigd. 

- Het plaatsen van een gedenkteken mag alleen gebeuren door een door het College van 

Kerkrentmeesters goedgekeurd bedrijf. 

- Het verwijderen van een grafmonument wordt door of namens het College van 

Kerkrentmeesters gedaan of door het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd 

bedrijf. 



 

 

Grafkelder 

- Toepassing van een grafkelder is niet toegestaan. 

 

Urn in particulier graf 

- Het is alleen toegestaan een biologisch oplosbare asbus / urn in een particulier graf bij 

te zetten. 

- Voor het vorige lid geldt een maximum van 2 stuks per 20 jaar. Hierna wordt een 

grafrusttermijn van 20 jaar aangehouden. 

 

Particuliere urnennis 

 

- Afmetingen inwendig (breedte x hoogte x diepte) 

Nis  31 x 31 x 36 cm 

- De asbus / urn bijgezet in een nis is niet biologisch afbreekbaar 

- Afdekplaat van de urnennis wordt uitsluitend geleverd door het College van 

Kerkrentmeesters. 

- De afdekplaat heeft de afmeting van 44 x 44 cm en heeft in elke hoek een 

bevestigingspunt (3 cm uit de rand). 

- De tekst op de afdekplaat van de urnennis is voor rekening van de rechthebbende. 

- Aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen op de afdekplaat zijn niet toegestaan 

 

Strooiveld 

Er is op de begraafplaats geen strooiveld aanwezig. 

 

Beeindiging van het recht op een particulier graf of urnennis 

- De kosten voor de verwijdering van de grafbedekking zijn voor rekening van de 

rechthebbende 

- Na de beëindiging van het recht krijgt de rechthebbende de kosten voor de aanschaf 

van een particulier graf of urnennis niet retour. 

 

Onderhoud particuliere graven aangekocht voor 1-10-2019 

- De rechthebbende van deze graven mag jaarlijks het onderhoud blijven betalen totdat 

er in het graf een overledene in het graf wordt bijgezet. Na deze bijzetting dient 

minimaal voor een periode van 20 jaar te worden betaald. 

- Indien de rechthebbende verzuimt om het jaarlijks onderhoud te betalen en na 

ontvangst een herinnering, een aanmaning en een ingebrekestelling nog steeds in 

gebreke blijft kan het College van Kerkrentmeesters besluiten om het graf te ruimen. 

 

Dit besluit treedt in werking op 28-12-2021. 

 

 

Namens de Protestantse gemeente Ferwert te Ferwert 

 

Het College van Kerkrentmeesters 

 

Voorzitter    Secretaris 

J.H. de Vries    M. van der Woude-Mellema 


