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HOOFDSTUK 1
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
1. Dit reglement verstaat onder:
begraafplaats: de begraafplaats, gelegen aan de Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen Gld., achter de
Nederlands Hervormde Kerk. Deze begraafplaats is in eigendom van de Protestantse Gemeente te
Loenen Veluwe.
administrateur: degene die door het college van kerkrentmeesters is aangewezen voor het verzorgen van
het register van de begraafplaats.
beheerder: degene die door het college van kerkrentmeesters belast is met de dagelijkse gang van zaken
op de begraafplaats.
particulier graf:
- een (gereserveerd) graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk- of
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
a. het doen begraven en begraven houden van lijken;
b. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen in het graf.
particuliere urnenkelder:
- een ondergrondse ruimte, waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht is
verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
uitsluitend recht: Het recht om gedurende een bepaalde periode één of meer lijken in het graf te doen
begraven of begraven te houden, dan wel het bijzetten of bijgezet te houden in een urnenkelder van één
of meer asbussen met of zonder urnen.
urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.
asbus: een bus ter berging van de as van een overledene.
urnbijzetting: bijzetting van een asbus met of zonder urn in een graf waarin reeds een overledene is
begraven, of plaatsing in een urnenkelder.
grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting
bedekking urnenkelder: gedenkteken. met eventueel bloemstuk of beplanting in mand/pot op het
gedenkteken.
gedenkteken: voorwerp op het graf/urnenkelder voor het aanbrengen van opschriften of figuren,
daaronder begrepen kettingen en hekwerken.
graftermijn: de termijn gedurende welke men krachtens uitsluitend recht een lijk begraven of een asbus
met of zonder urn bijgezet mag houden.
rechthebbende: degene die een uitsluitend recht op een (gereserveerd) graf/urnenkelder heeft.
registratieformulier: document waarin onder andere gegevens van overledene(n) en rechthebbende zijn
vastgelegd rondom het begraven van een lijk of bijzetten van een asbus met of zonder urn, met
vermelding van kosten van begraven of urnbijzetting. Rechthebbende ondertekent document voor
akkoord.
grafakte: document waarin onder andere gegevens van overledene(n) en rechthebbende, en duur van de
grafrechten zijn vastgelegd, onder verwijzing naar reglement kerkelijke begraafplaats.
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Artikel 2
Beheer
Het beheer van de kerkelijke begraafplaats berust bij de Protestantse Gemeente te
Loenen Veluwe, vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters wijst een beheerder aan die de dagelijkse leiding over de begraafplaats
heeft.
Artikel 3
Register
1.
Het college van kerkrentmeesters of de door hen aangewezen administrateur houd(t)(en) een register
bij van alle op de begraafplaats begraven lijken en bijgezette asbussen met of zonder urnen, met een
nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven of bijgezet zijn en een plattegrond van de
begraafplaats. Deze gegevens zijn openbaar.
2.
In dit register worden ook aangetekend de door het college van kerkrentmeesters reeds uitgegeven
reserveringen.
3.
In dit register worden de gegevens van de rechthebbenden bewaard, volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
4.
Bij opheffing van de begraafplaats wordt het register overgebracht naar het archief van de gemeente
Apeldoorn.
Artikel 4
Voorwaarden tot het verkrijgen van grafruimte of urnenkelder
1.
2.
3.

Het recht om begraven of bijgezet te worden op de begraafplaats wordt slechts verleend aan
personen die woonachtig zijn, of woonachtig zijn geweest, binnen de grenzen van de Protestantse
Gemeente te Loenen Veluwe.
Aan personen, die niet in Loenen wonen of woonachtig zijn geweest, maar die lid zijn van de
Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe, alsmede hun kinderen wordt ook het recht verleend om
begraven of bijgezet te worden.
Personen die buiten de punt 1 van dit artikel bedoelde grenzen woonachtig zijn, waarvan de
kinderen of de ouders binnen deze grenzen woonachtig zijn en daardoor een binding met de
Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe kan worden aangetoond, kunnen het college van
kerkrentmeesters verzoeken om op de begraafplaats begraven of bijgezet te worden.
HOOFDSTUK 2
OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS

Artikel 5
Openstelling begraafplaats
1. De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang 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.
Artikel 6
Ordemaatregelen
1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen verboden, anders dan met
toestemming van of namens het college van kerkrentmeesters, werkzaamheden voor derden aan
grafbedekkingen op de begraafplaats te verrichten. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven.
2. Het is verboden zonder noodzaak over de graven te lopen, beplantingen te beschadigen of bloemen te
plukken.
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3. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats
hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de
aanwijzingen van de beheerder.
4. Degenen die het in het tweede lid vermelde verbod overtreden of zich niet houden aan de in het derde lid
bedoelde aanwijzingen, moeten zich op eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats
verwijderen.
Artikel 7
Plechtigheden
1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats
moeten vijf dagen tevoren worden gemeld aan het college van kerkrentmeesters onder opgave van
datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaats vinden.
2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid moeten zich in het belang van de orde, rust
en netheid houden aan de aanwijzingen van het college van kerkrentmeesters of de beheerder.
Artikel 8
Opgravingen en ruimen
1.
Het opgraven van lijken en het ruimen van graven en urnenkelders gebeurt door daartoe
aangewezen gekwalificeerde personen of gecertificeerde bedrijven.
2.
Beheerder en/of college van kerkrentmeesters kunnen bij het ruimen van graven en urnenkelders
aanwezig zijn zodat zij zich op de hoogte kunnen stellen van de situatie/toestand van de graven.
Eventuele gegevens hiervan worden op een besloten plaats bewaard.
3.
Andere personen is het niet geoorloofd bij het ruimen van graven en urnenkelders aanwezig te zijn.
HOOFDSTUK 3
VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING
Artikel 9
Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf of urnenkelder
1. a. Degene, die wil doen begraven, geeft daarvan uiterlijk 36 uur van tevoren - voorafgaande aan de dag
waarop de begraving zal plaats vinden - schriftelijk kennis aan het college van kerkrentmeesters of de
door hen aangestelde beheerder. De zaterdag en zondag telt voor de toepassing van deze bepaling
niet mee. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het
overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.
b. Bij het doen bijzetten van as wordt in onderling overleg de datum van bijzetting bepaald
2. Op de kist of op een ander omhulsel van het lijk, op de asbus of urn is een registratienummer
aangebracht, dat moet overeenstemmen met het nummer vermeld op een bijgevoegd document dat
tevens de namen, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene bevat. Controle hiervan vindt plaats
door de beheerder of diens afgevaardigde/vervanger voorafgaand aan de begraving of urnbijzetting
(WOL Art.8).
3. Een kist of ander omhulsel dient vervaardigd te zijn van biologisch afbreekbare materialen. Een lijkhoes
dient vervaardigd te zijn van biologisch afbreekbare materialen.
4. Het openen van een graf ter begraving of openen van een urnenkelder voor bijzetting, en het daarna
sluiten van een graf of urnenkelder, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend
geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de
beheerder.
Artikel 10
Relevante documenten.
1. Begraving mag slechts geschieden indien van tevoren het verlof tot begraven is overgelegd aan de
beheerder of diens afgevaardigde/vervanger.
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2. Uiterlijk de dag voorafgaand aan de begraving in een particulier graf of de bezorging van as voor
bijzetting in een particuliere urnenkelder dient het registratieformulier daartoe aan de beheerder te worden
overgelegd, ondertekend door de rechthebbende.
3. Indien het registratieformulier niet is getekend door de rechthebbende, of degene die in de uitvaart
voorziet, wordt de rechthebbende geacht akkoord te zijn met de kosten zoals deze zijn opgegeven door of
namens het college van kerkrentmeesters.
4. De beheerder onderzoekt de genoegzaamheid van de overgelegde stukken.
HOOFDSTUK 4
DE GRAVEN
Artikel 11
Soorten graven en termijnen
1.
Op de begraafplaats kunnen worden onderscheiden:
a.
particuliere graven
b.
particuliere urnenkelders
2.
In een particulier graf kunnen maximaal 3 lijken worden begraven en 2 asbussen met of zonder
urnen worden bijgezet. In een particuliere urnenkelder kunnen maximaal 3 asbussen met of zonder
urnen worden geplaatst.
De uitgifteduur bij een 1e inlage of 1e urnbijzetting kan niet korter zijn dan 30 jaren. Indien er nog
een graftermijn loopt wordt bij een volgende inlage of urnbijzetting de termijn alleen verlengd
wanneer de wettelijke minimale grafrusttermijn van 10 jaar niet gewaarborgd is.
In deze situatie wordt de termijn verlengd tot 20 jaar. (Dus de resterende tijd aanvullen tot 20 jaar
tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden ). De verlenging dient te worden aangevraagd
door de (gewijzigde) rechthebbende.
3.
De uitgifteduur bij een 1e inlage of 1e urnbijzetting kan op verzoek - in afwijking van het onder punt
2 gemelde – voor 60 jaren worden vastgesteld. Dit verzoek moet reeds bij de aanvang van de
uitgifte worden gedaan. Indien er nog een graftermijn loopt wordt bij een volgende inlage of
urnbijzetting de termijn alleen verlengd wanneer de wettelijke minimale grafrusttermijn van 10 jaar
niet gewaarborgd is. In deze situatie wordt de termijn verlengd tot 20 jaar. (Dus de resterende tijd
aanvullen tot 20 jaar tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden). De verlenging dient te
worden aangevraagd door de (gewijzigde) rechthebbende.
4.
Wanneer de graftermijn is verlopen en het graf of de urnenkelder is nog in tact, kan bij voldoende
ruimte een inlage of urnbijzetting plaats vinden. De uitgifteduur is gelijkgesteld aan een 1e inlage of
1e urnbijzetting en is dan 30 of 60 jaren.
5.
Bij reservering van een graf of urnenkelder kan voor 30 of 60 jaar worden gekozen. Bij een inlage
of urnbijzetting wordt de overeengekomen termijn alleen verlengd wanneer de wettelijke minimale
grafrusttermijn van 10 jaar niet gewaarborgd is. In die situatie wordt de termijn verlengd tot 20 jaar
(Dus de resterende tijd aanvullen tot 20 jaar tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden).

Artikel 12
Particulier graf of urnenkelder
1. Een uitsluitend recht op een graf of urnenkelder kan alleen schriftelijk worden gevestigd. Door het college
van kerkrentmeesters wordt een grafakte opgemaakt.
2. In de grafakte wordt onder andere de naam en het adres van de rechthebbende vermeld en voorts welk
graf of urnenkelder is uitgegeven en voor welke termijn.
Artikel 13
Verlenging termijn particulier graf of urnenkelder
1. De rechthebbende van een graf of urnenkelder kan verzoeken de graftermijn te verlengen. Het
uitsluitend recht wordt verlengd, mits het verzoek gedaan is binnen twee jaren voor het verstrijken van
de termijn. De verlenging geschiedt telkens voor een periode van 10 of 20 jaren.
2. Het college van kerkrentmeesters doet binnen een jaar na de aanvang van de termijn waarin verlenging
van het uitsluitend recht kan worden verzocht, aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is of
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redelijkerwijze bekend kan zijn, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de termijnen van het
bepaalde in lid 1.
3. Indien het adres van de rechthebbende onbekend is, kan het college van kerkrentmeesters het adres
opvragen bij de burgerlijke stand.
4. Blijkt het adres onbekend, dan maakt het college van kerkrentmeesters bovenstaande mededeling
bekend bij het graf of de urnenkelder en bij de ingang van de begraafplaats. De mededeling blijft
aanwezig tot het einde van de termijn waarvoor het uitsluitend recht op een graf of urnenkelder was
gevestigd.
5. De graftermijn kan alleen verlengd worden wanneer de grafbedekking in goede staat verkeerd dan wel
dat dit binnen 3 maanden wordt hersteld.
Artikel 14
Overschrijving van verleende rechten
1. Het uitsluitend recht op een graf of urnenkelder kan op schriftelijk verzoek van de rechthebbende worden
overgeschreven ten name van een ander. De nieuwe rechthebbende en college van kerkrentmeesters
tekenen daarvoor de grafakte.
3. Na het overlijden van de rechthebbende dragen de nabestaanden er zorg voor dat het uitsluitend recht
binnen 12 maanden wordt overgeschreven naar een andere aangewezen rechthebbende. De nieuwe
rechthebbende en college van kerkrentmeesters tekenen daarvoor de grafakte.
4. Indien binnen de in lid 2 gestelde termijn geen verzoek tot overschrijving is gedaan, kan het college van
kerkrentmeesters besluiten het uitsluitend recht te laten vervallen.
Artikel 15
Afstand doen van graven
Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten
behoeve van het college van kerkrentmeesters van het uitsluitend recht op het particulier graf of particuliere
urnenkelder. Van de ontvangst van zodanige verklaring doet het college van kerkrentmeesters schriftelijk
mededeling aan de rechthebbende.
HOOFDSTUK 5
GRAFBEDEKKINGEN
Artikel 16
Toestemming grafbedekking
1. Voor het hebben van een grafbedekking is toestemming nodig van het college van kerkrentmeesters.
2. De afmetingen van een gedenkteken mogen maximaal de onderstaande afmetingen hebben:
Een liggende steen of plaat op een graf:
lengte x breedte:
2 x 1 meter.
Een liggende steen op een kindergraf :
lengte x breedte :
1.40 x 0.75 meter.
Een liggende steen of plaat op een urnenkelder:
lengte x breedte:
0.70 x 0.50 meter
Hoogte
breedte
dikte
Een staande steen op een graf
1m
1m
12 cm
Een staande steen op een kindergraf :
70 cm
75 cm
10 cm
Totale hoogte urnenkelder met steen of plaat:
47 cm
dikte steen:
6 cm
Plaatsing van een gedenkteken mag niet eerder plaatsvinden dan 3 maanden na de begrafenis. Dit i.v.m.
het risico van verzakkingen.
3. Het college van kerkrentmeesters kan de toestemming weigeren indien:
a. niet voldaan wordt aan de eventueel door hen vastgestelde nadere regels
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.
Artikel 17
Grafbeplanting
1. Blijvende beplanting mag niet hoger uitgroeien dan 50 cm. Als het hoger wordt dient rechthebbende
te snoeien en anders mag de hovenier hiertoe overgaan.
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2. Niet-blijvende beplantingen op een graf of urnenkelder die in een verwaarloosde staat verkeren
kunnen door degene die belast is met de dagelijkse gang van zaken op de begraafplaats worden
verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen,
planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer ze verwelkt zijn, worden verwijderd.
Artikel 18
Verwijdering grafbedekking / bedekking urnenkelder
1. De grafbedekking of bedekking van de urnenkelder kan na het verstrijken van de graftermijn door het
college van kerkrentmeesters worden verwijderd.
HOOFDSTUK 6
ONDERHOUD
Artikel 19
Onderhoud door het college van kerkrentmeesters
1. Ten einde de kosten van aanleg, instandhouding en onderhoud van de begraafplaats, waarin door het
college van kerkrentmeesters wordt voorzien, te dekken, worden rechten geheven volgens de bij dit
beheersreglement behorende tarievenlijst, die jaarlijks kan worden herzien.
2. Het college van kerkrentmeesters belast zich met het onderhouden van de begraafplaats, waaronder
wordt verstaan het onderhoud aan gebouwen en paden, het maaien van het gras, het verzorgen van de
algemene beplanting en de watergangen e.d.
3. Het college van kerkrentmeesters accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak
ook ontstaan aan de grafbedekking of bedekking van de urnenkelder of aan ieder ander voorwerp dat
zich op het graf/de urnenkelder bevindt.
Artikel 20
Onderhoud door de rechthebbende
1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking of de bedekking urnenkelder behoorlijk te onderhouden
of te herstellen, waaronder wordt verstaan het algemene onderhoud, zoals steenhouwerswerkzaamheden
(herstel en vernieuwing), onderhoud aan hekwerken en afscheidingen e.d., het kleuren en bijwerken van
opschriften en het verzorgen van graftuintjes en de grafbeplanting.
2. De rechthebbende is verplicht om schade aan de grafbedekking of aan de bedekking urnenkelder te
herstellen naar genoegdoening van het college van kerkrentmeesters.
3. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking of bedekking urnenkelder behoorlijk te onderhouden of
te herstellen, en daardoor een risico ontstaat van schade aan derden, kan het college van
kerkrentmeesters de grafbedekking of bedekking urnenkelder geheel of gedeeltelijk doen verwijderen.
De verwijdering vindt plaats nadat de rechthebbende per aangetekend schrijven met bericht van
ontvangst is gesommeerd om de grafbedekking of bedekking van de urnenkelder binnen 3 maanden na
dagtekening te onderhouden of te herstellen en dit binnen de genoemde termijn niet is gebeurd.. Als het
adres van de rechthebbende niet meer bij de burgerlijke gemeente bekend is, vindt een mededeling
plaats op het mededelingenbord van de begraafplaats. Bij het graf of de urnenkelder wordt een verwijzing
naar de mededeling aangebracht. Het verwijderde vervalt aan de Protestantse Gemeente te Loenen
Veluwe, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.
4. Wanneer sprake is van een acuut risico, zulks uitsluitend ter beoordeling van het college van
kerkrentmeesters, vindt op dat moment verwijdering van de grafbedekking of bedekking urnenkelder
plaats.
5. Rechthebbenden zijn aansprakelijk voor de schade welke door (omvallen van etc.) een grafsteen of
gedenkteken en niet-blijvende beplanting wordt berokkend aan derden.
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HOOFDSTUK 7
RUIMING VAN GRAVEN
Artikel 21
Ruimen
1. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige overblijfselen van lijken worden op de begraafplaats ter
aarde besteld.
2. Bij ruiming van een urnenkelder worden de urnen en/of asbussen verwijderd en de as verstrooid.
Schudden
Het is mogelijk om het graf in tact te houden wanneer de grafrusttermijn verstreken is om t.z.t. weer
verwanten te begraven.
1.
Hiertoe worden de grafrechten verlengd en dient de rechthebbende voor deze verlenging te betalen
conform het gestelde in artikel 13 lid 1.
HOOFDSTUK 8
OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 22
Einde van de grafrechten
1. Wanneer de begraafplaats ophoudt te bestaan, vervallen tevens de nog bestaande grafrechten.
2. Indien de rechthebbende niet binnen 3 maanden na aanvang betaalt voor de termijn van grafrechten, of
verlenging van grafrechten, dan vervalt het uitsluitend recht op het betreffende graf of urnenkelder.
3. Wanneer de grafrechten vervallen vindt geen terugbetaling plaats van (een deel van) de betaalde kosten
van het grafrecht, onderhoud of andere kosten.
4. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is de rechthebbende, of de aanvrager die opdracht heeft
gegeven een grafrecht te vestigen of andere diensten te verrichten, een uitvaartverzorger inbegrepen, bij
niet (tijdige) betaling van de kosten die verband houden met de lijkbezorging of urnbijzetting, zonder dat
nadere ingebrekestelling is vereist, in gebreke. Het college van kerkrentmeesters is dan gerechtigd om
vanaf de vervaldatum van de factuur aan de rechthebbende in rekening te brengen:
rente ad 1,5% per maand, een gedeelte van een maand als een maand gerekend, over het
opeisbare bedrag
administratiekosten, gesteld op 10% van het factuurbedrag
alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten
5. Wanneer de graftermijn niet verlengd wordt vervalt het recht aan het college van kerkrentmeesters. Zij
kan vervolgens besluiten om het graf of de urnenkelder te ruimen.
Artikel 23
Slotbepaling
1. In geval van verschil over de toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin het reglement niet
voorziet, beslist het college van kerkrentmeesters.
2. Wijziging van dit reglement kan plaats vinden door het college van kerkrentmeesters.
3. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020.
Alsdan vervallen de voordien bestaan hebbende voorschriften en bepalingen op dit gebied, behoudens
eerbiediging van rechten, verkregen voor de inwerkingtreding van dit reglement.
Aldus vastgesteld op 29 juni 2020
Namens de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe
Het College van Kerkrentmeesters

J.H. van Brussel, voorzitter.

J.E.Tolman-Jochems, secretaris.
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