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REGLEMENT KERKELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE DE WAAL en DEN HOORN (TEXEL) 

Plaatselijk reglement op het beheer van de kerkelijke begraafplaatsen van de  

Protestantse Gemeente Waal, Koog en Den Hoorn. 

 

Artikel 1. 

Algemene bepalingen 

1. Het beheer van de kerkelijke begraafplaatsen in De Waal en den Hoorn en de urnenmuur op 

de begraafplaats Den Hoorn berust bij de Protestantse gemeente Waal, Koog en Den Hoon, 

vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters, waartoe de Protestantse 

gemeente voor zover nodig, het college van kerkrentmeesters heeft gemachtigd. 

2. De administratie van het graf- en urnenmuur register wordt voor het college van 

kerkrentmeesters gevoerd door een daarvoor aangewezen administrateur. Deze registers 

worden (in duplo) regelmatig bijgehouden.  De administrateur draagt zorg dat een 

plattegrond van de begraafplaats voor belanghebbenden ter inzage ligt. 

3. Het college van kerkrentmeesters bepaalt, voor zover daarin niet bij een besluit is voorzien, 

wanneer de begraafplaatsen voor begravingen en voor bezoek zijn opengesteld.  

4. Kinderen beneneden de 12 jaar hebben alleen toegang onder geleide van een volwassene.  

5. Honden en andere huisdieren zijn op de begraafplaatsen niet toegestaan. 

6. Het is verboden over de graven te lopen, beplanting te beschadigen of bloemen te plukken. 

7. Begraving mag slechts plaatsvinden, indien door hem of haar die de begrafenis regelt het 

geldige grafbewijs aan de grafdelver wordt vertoond. 

8. Het lijk, dan wel het omhulsel moet zijn voorzien van een duurzaam identiteitskenmerk. De 

gegevens van het kenmerk moeten overeenstemmen met de gegevens in de administratie 

van de begraafplaats. 

9. Het is niemand buiten een professionele grafdelver vergund op de begraafplaatsen te graven 

dan wel graftekens, grafstenen of urnenmuurstenen te wijzigen, te verwijderen of te 

plaatsen, tenzij door het college van kerkrentmeesters hiervoor toestemming is verleend. 

10. Het laten zakken van het lijk dan wel het omhulsel in het toegewezen graf dient met 

professionele apparatuur te gebeuren. 

11. Ook het sluiten van een graf mag alleen door een professionele grafdelver gedaan worden. 

 

Artikel 2. 

Begraafrecht en recht tot bijzetting van een urn. 

1. Van elke uitgifte van een graf of het recht tot plaatsing van een urn wordt door de 

administrateur de grafdelver en de Rechthebbende geïnformeerd over de plaats waardoor 

het recht tot begraven in een bepaald graf ontstaat. Tegelijkertijd wordt met de rekening het 

dan geldende reglement aangeboden. 

2. Per begraving of urn plaatsing wordt grafrecht geheven. Voor het uitsluitend recht om in een 

graf, voor een eerste periode van 20 jaar stoffelijke overschotten te begraven  wordt per 

begraving begraafrecht geheven.  

3. Voor het uitsluitend recht tot plaatsing van een of meer urnen in de urnenmuur wordt bij de 

eerste plaatsing een plaatsingsrecht geheven voor een periode van 10 of 20 jaar. 

4. Voor het bijplaatsen van een urn in of op een graf waarvoor al het grafrecht verkregen is 

dient vooraf door de rechthebbende schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan de 

administrateur zodat hier in het grafregister aantekening van gemaakt kan worden. De 

urnplaatsing zelf dient door een grafdelver te gebeuren. 
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5. Het verkregen begraafrecht van een ongebruikte grafruimte wordt, op de datum van 

ingebruikneming, als opnieuw verkregen beschouwd en geldt dus derhalve voor een periode 

van 20 jaar na ingebruikname. 

6. Slechts één persoon wordt tegenover het college van kerkrentmeesters als gerechtigde tot 

een graf of urn plaatsing erkend en wel de in het grafregister aangegeven persoon, die 

tevens als eigenaar van een eventueel daarop aanwezig grafmonument wordt beschouwd. 

7. De gerechtigde draagt er zorg voor dat zijn correcte adres steeds bij de administrateur 

bekend is. 

 

Artikel 3. 

De grafmonumenten, versieringen en beplantingen. 

1. Gerechtigden tot graven of een plek in de urnenmuur mogen daarop, na ingebruikneming, 

een gedenkteken, monument of versiering plaatsen of op een graf beplanting aanbrengen.  

2. Het gedenkteken op de urnenmuur mag niet groter zijn dan de toegewezen ruimte op de 

urnenmuur. 

3. Beplantingen, zerken, monumenten en afscheidingen b ij graven mogen niet hoger zijn dan 

1,25 meter boven het maaiveld en niet zijdelings uitsteken buiten het grafoppervlak. 

4. De gedenktekens en beplanting behoeven naar vorm, soort en uitvoering en opschriften de 

voorafgaande goedkeuring van het college van kerkrentmeesters. Voorwaarde voor het 

verkrijgen van deze goedkeuring is onder meer dat grafstenen, afdekplaten en monumenten 

bij voorkeur van deugdelijk natuursteen vervaardigd moeten zijn en dat onder elk te plaatsen 

gedenksteen een deugdelijke fundering wordt aangebracht. 

 

Artikel 4. 

Het onderhoud door het college van kerkrentmeesters 

1. Het college van kerkrentmeesters belast zich met het algemene onderhoud van de 

begraafplaatsen en de urnenmuur. 

2. Het onderhoud door of vanwege het college van kerkrentmeesters heeft plaats tot 10 jaar na 

de sluiting van de begraafplaats of tot 10 jaar na sluiting van het betreffende gedeelte. 

3. Het college van kerkrentmeesters stelt zich niet aansprakelijk voor schade, door welke 

oorzaak ook ontstaan aan grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf of de 

urnenmuur bevindt. 

 

Artikel 5. 

Onderhoud door de rechthebbende. 

1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, 

waaronder wordt verstaan het meer dan algemene onderhoud, zoals steenhouwer-

werkzaamheden (herstel en vernieuwing), onderhoud aan hekwerken en afscheidingen e.d. 

het kleuren en bijwerken van opschriften en het verzorgen van graftuintjes en niet-blijvende 

grafbeplanting alsmede bij ernstige verzakkingen van het graf dit (doen) herstellen. 

2. Indien hij nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het 

college van kerkrentmeesters de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig 

de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden 

ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de Protestantse gemeente, 

zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. 

3. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende behoorlijk per brief is 

opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking. De oproeping 

geschiedt door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats als het adres van 
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de rechthebbende niet bekend is. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling 

aangebracht. 

 

 

Artikel 6. 

De tarieven. 

1. Een graf kan, zonder dat er direct in begraven wordt, voor 10 jaar ingehuurd worden. Daarna 

kan het weer met 10 jaar worden verlengd. 

2. Na een begraving wordt grafhuur geheven over de volgende 20 jaar. Na 20 jaar kan de huur 

steeds weer opnieuw met 10 jaar worden verlengd. 

3. Als er huur voor een ongebruikte grafruimte betaald is, worden het reeds betaalde voor de 

nog niet verstreken jaren in mindering gebracht op de te betalen grafhuur bij ingebruikname 

van de grafruimte. 

4. Aan degene die afstand doet van een ongebruikte grafruimte, wordt het recht, hetwelk hij 

daarvoor betaald heeft, niet gerestitueerd. 

5. Voor herbegraving of opgraving wordt per geval een bedrag in rekening gebracht. Bovendien 

kan voor nodige werkzaamheden als b.v. het verwijderen van stenen, het zogenaamd stutten 

van graven en voor extra werk ten gevolge van vorst, een billijke vergoeding in rekening 

gebracht worden. 

6. Voor het uitsluitend recht tot plaatsing van een of meer urnen in de urnenmuur wordt bij de 

eerste plaatsing een plaatsingsrecht geheven voor een periode van 10 of 20 jaar. Dit recht 

kan na afloop van deze termijn steeds weer met 10 of 20 jaar verlengd worden. 

7. Voor grafruiming wordt ook een tarief geheven. 

8. Over de verschuldigde huur wordt een nota gezonden. De huur wordt per 20 of 10 jaar 

geheven en wel zoals hierboven is aangegeven. 

9. De tarieven  zijn vastgelegd in een tarievenlijst. De tarieven kunnen jaarlijks worden herzien. 

 

 

Artikel 7. 

Ruimen van graven. 

1. Met inachtneming van de Wet op de lijkbezorging en de bepalingen gesteld in dit reglement 

kan de beheerder graven doen ruimen. Ruiming van graven waarop een uitsluitend recht rust 

kan niet, dan met toestemming van de rechthebbende op dat graf. 

2. De gerechtigde kan na afloop van de huurtermijn schriftelijk bij de administrateur aangeven 

dat hij het grafrecht niet wenst te verlengen.  

3. Het voornemen van de beheerder om een graf te ruimen wordt gedurende tenminste één 

jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden op een bij het te 

ruimen graf geplaatst bordje ter kennis van de belanghebbende gebracht, tenzij het adres 

van de rechthebbende op het graf aan hen bekend is. In dat geval stellen zij hem uiterlijk een 

jaar vooraf gaande aan het bedoelde tijdstip per brief van hun voornemen in kennis. 

4. Bij de ruiming van het graf nog aanwezige overblijfselen van lijken worden herbegraven op 

een lagere verdieping van hetzelfde graf 

5. Bij de ruiming van een graf zal het verschuldigde tarief in rekening worden gebracht. 

6. Na het eindigen van het recht op plaatsing van een urn kan de asbus door de gerechtigde 

mee terug genomen worden, danwel zal de as verstrooid worden op een daarvoor 

aangewezen strooiveld. 
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Artikel 8. 

Recht om begraven te worden in De Waal of Den Hoorn. 

1. Het recht om begraven te worden bij de Protestantse kerk te De Waal is voorbehouden aan 

de leden die woonachtig zijn of zijn geweest in De Waal (TEXEL) en of in De Koog (TEXEL). 

2. Het recht om begraven te worden bij de Protestantse kerk van Den Hoorn of daar een urn te 

plaatsen is voorbehouden aan hen die woonachtig zijn of zijn geweest  in en Hoorn (TEXEL). 

 

Artikel 9. 

Slotbepalingen. 

1. In geval van verschil van mening door gerechtigden over de toepassing van dit reglement en 

in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het college van kerkrentmeesters. 

2. Bij een verschil van mening streeft het college van kerkrentmeesters er naar na ontvangst 

van dit bericht hierover binnen dertig dagen schriftelijk te reageren. 

3. Wijziging van dit reglement kan plaatsvinden door het college van kerkrentmeesters. Bij 

wijziging vervallen de voordien bestaande voorschriften en bepalingen. 

  

Aldus vastgesteld op  8 oktober 2020 

 

Namens de Protestantse Gemeente Waal, Koog en Den Hoorn,  

 

Het college van kerkrentmeesters 

 


