
 

 
 

 

 

o Algemene bepalingen/reglement 
 
 
Artikel 1 
De begraafplaats is eigendom van de Protestantse Gemeente Mijdrecht en wordt beheerd door 
het College van Kerkrentmeesters van die Gemeente, hierna te noemen "de beheerder". 
De begraafplaats is gelegen naast de Janskerk in het centrum van Mijdrecht. 
 
 
Artikel 2 

1. De begraafplaats is verdeeld in drie afdelingen, te weten A, B en C. Voor het plaatsen van 
urnen of asbussen is er een urnenwand of Columbarium. Speciaal voor overledenen uit 
geruimde graven is er een gedachtenisboek “Opdat zij niet worden vergeten”. 

2. Naar keuze van de belanghebbende kan, voor koopgraven, op een beschikbare locatie 
worden begraven.  

3. De mogelijkheid tot het begraven in één van de afdelingen of het bijzetten van een urn of 
asbus wordt bepaald door de beheerders. 

4. Op de begraafplaats zijn grafruimten en urnen nissen, die bestemd zijn voor voortdurend 
gebruik, hierna aan te duiden met "koopgraven" en “koopnissen”. 

5. Uitgifte van urnen nissen vindt plaats op basis van aangegeven nummering, in geen geval 
zal worden afgeweken van deze nummervolgorde. (zie bijlage 1 bij dit reglement). Per 
urnen nis kunnen maximaal twee asbussen of twee urnen geplaatst worden. 

6. De overige grafruimten zijn "huurgraven". De huurtermijn is 10 jaar, de voorgeschreven 
termijn volgens de wet op de lijkbezorging, en kan niet worden verlengd. 

 
 



Artikel 3 
1. Voor het begraven van lichamen of het bijzetten van urnen of asbussen, uitgifte van het 

recht van voortdurend gebruik van grafruimten, urnen nissen en de overschrijving van dit 
recht, het plaatsen van opstallen op de grafruimten en het  maken van inscripties in de 
afdekplaten van urnen nissen, natuurstenen naamstrip in het gedachtenisboek, het 
onderhoud van de begraafplaats en de opstallen op de grafruimten, evenals voor andere 
door de beheerders te verrichten werkzaamheden, zijn bedragen verschuldigd volgens de 
daarvoor door de beheerders vastgestelde tarieven. Actuele tarieven staan elders 
vermeld op de website van de Protestantse Gemeente Mijdrecht (www.pgmijdrecht.nl) 
Onder onderhoud wordt niet verstaan, dat de beheerders:

a. opstallen die door de tand des tijds zijn gebroken en/of omgevallen zullen
repareren;

b. onleesbaar geworden teksten van opstallen herstellen/repareren.
2. De in het vorige lid bedoelde bedragen worden vermeld op een door de beheerders

opgestelde tarieflijst. In bijzondere gevallen zijn de beheerders bevoegd van de bedragen
in de tarieflijst af te wijken.
Indien de tarieflijst in iets niet voorziet, wordt het bedrag door de beheerders voor dat
geval afzonderlijk vastgesteld.

3. De verschuldigde bedragen op grond van lid 1 en 2 van dit artikel dienen te worden
voldaan binnen 14 dagen na aanbieding van de rekening.

Koopgraven, Koopnissen en Gedachtenisboek 

Artikel 4 
1. Het recht van voortdurend gebruik van een grafruimte of urnen nis houdt het recht in om

in deze ruimte begraven of bijgezet te worden, of om aan te wijzen wie anders in deze
ruimte begraven of bijgezet mag worden. Voor het begraven kan ook steeds gelezen
worden: bijzetten van een urn of asbus.

2. Het recht van voortdurend gebruik van een grafruimte, urnen nis of gedachtenisstrip in
het gedachtenisboek kan worden verkregen door slechts één meerderjarig natuurlijk
persoon. Eén koopgraf of één urnen nis kan slechts één persoon als rechthebbende
hebben.

Artikel 5 
1. Het recht van voortdurend gebruik van een grafruimte of urnen nis wordt verleend voor

de duur van twintig jaar.
Een koopgraf wordt in principe na 20 jaar geruimd, doch niet eerder dan 10 jaar na de
laatste bijzetting.

2. Na het overlijden van de rechthebbende kan op verzoek van belanghebbenden binnen
een termijn van zes maanden het recht van voortdurend gebruik van een grafruimte of
urnen nis worden overgeschreven op één van zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden.
De overschrijving is alleen kosteloos als het recht van voortdurend gebruik van een
grafruimte of urnen nis overgaat op de echtgenoot of echtgenote van de overledene. Dit
moet schriftelijk worden aangevraagd bij de beheerders.

http://www.pknmijdrecht.nl/


3. Bij het einde van de looptijd van het recht van voortdurend gebruik van een grafruimte of
urnen nis, kan op verzoek van de rechthebbende het recht van voortdurend gebruik van
een grafruimte, urnen nis terstond worden verlengd met 10 of 20 jaar. Een verzoek
hiertoe moet schriftelijk bij de beheerders worden ingediend. Betaling van de rechten zal
te allen tijde vooraf dienen plaats te vinden.

4. Indien de verblijfplaats van de rechthebbende bekend is zullen de beheerders de
rechthebbende voortijdig verwittigen dat de looptijd is verstreken.

5. Indien geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van overschrijving of
verlenging van het recht van voortdurend gebruik van een grafruimte of urnen nis,
evenals in de gevallen genoemd in lid 1 van artikel 8, kunnen de beheerders het recht van
voortdurend gebruik van een grafruimte of urnen nis als vervallen verklaren.

6. Na beëindiging van het recht van gebruik van een grafruimte of urnen nis kunnen de
beheerders overgaan tot ruiming van het graf of urnen nis, waaronder begrepen
verwijdering van de opstallen. Ruiming van een graf of urnen nis zal echter nimmer
eerder kunnen plaatsvinden dan na verloop van tien jaar na de laatste begraving in het
graf of bijzetting in urnen nis.

7. Een gedachtenisstrip wordt voor minimaal 20 jaar geplaatst, maar kan – alleen bij
vooruitbetaling – voor elke andere langere periode geplaatst worden. Na het verstrijken
van de afgesproken periode zal de betreffende gedachtenisstrip uit het gedachtenisboek
worden verwijderd.

Artikel 6 
1. Indien een volgende begraving plaatsvindt in een koopgraf of bijzetting van een urn of

asbus in een urnen nis, moet het recht van gebruik van een grafruimte of urnen nis weer
worden verlengd naar een periode van minimaal 10 jaar en worden betaald.

Artikel 7 
1. De afmetingen van de koopgraven zijn: lengte 2.10 meter en breedte 0.90 meter.
2. In de afdelingen B en C zijn de koopgraven ingericht voor het begraven van twee lichamen

boven elkaar.
3. Wordt in de afdelingen meer oppervlakte verlangd, dan is dit, als de beschikbare ruimte

het toelaat, mogelijk, tegen een door de beheerders te bepalen bedrag.
4. Het plaatsen van grafkelders in één van de afdelingen is slechts mogelijk na toestemming

van de beheerders.
5. De afmeting van een gedachtenisstrip bedraagt 70 mm x 500 mm.

Artikel 8 
1. De rechthebbende dient te voldoen aan hetgeen door dit reglement, de toepasselijke wet

en de beheerders omtrent de betrokken begraafplaats is voorgeschreven. Wordt hieraan
niet voldaan, dan kunnen de beheerders het recht als vervallen verklaren.

2. De rechthebbende is verplicht bij verhuizing zijn nieuwe woonplaats en adres op te geven
aan de beheerders.



Gedachtenisboek/-monument 

Artikel  9 
1. In het gedachtenismonument kunnen gedachtenis strippen worden aangebracht, op deze

strippen komen naam, geboortejaar en sterfjaar van overledene waarvan het graf
geruimd is.

2. De gedachtenis strippen worden voorzien van eenzelfde lettertype, afwijkingen daarop
zijn niet toegestaan.

3. Uitvoering van de inscripties loopt via de beheerders en worden verzorgd Fronik
Grafmonumenten te Mijdrecht.

Opstallen en Beplanting 

Artikel 10 
1. Voor het plaatsen van grafmonumenten moet vooraf vergunning worden gevraagd bij de

beheerder.
2. Voor het plaatsen van grafkelders moet vooraf vergunning worden gevraagd bij de

beheerder.
3. Voor het plaatsen van stenen hekken en dergelijke en het planten van gewassen op de

grafruimten moet vooraf toestemming bij de beheerder worden gevraagd. De beheerder
kan toestemming verlenen dan wel toestemming onder voorwaarden. De beheerder
beoordeelt dit met het oog op het algemene aanzien van de begraafplaats.

4. De opstallen mogen nimmer zonder toestemming van de beheerders worden verwijderd
of verplaatst. Geen liggende steen, hek of dergelijke mag een grotere ruimte innemen
dan een lengte van 1.90 meter en een breedte van 0.90 meter. Verticaal geplaatste
grafmonumenten mogen geen grotere breedte hebben dan 0,90 meter en geen grotere
hoogte dan 1,00 meter.

5. Voor huurgraven en kindgraven gelden, voor de opstallen, de volgende afmetingen:
lengte 0,95 m, breedte 0,90 m en hoogte 1,00 m.

6. Voor het maken van inscripties in de afdekplaten van de urnen nissen gelden de volgende
regels:
- er is een keuze uit 5 kleuren: wit, crème wit, zilver, bladgoud en zwart;
- tekst mag alleen horizontaal staan;
- ovale foto, met een maximale grootte van 10 cm;
- letterkeuze is vrij.

7. Bij urnen nissen mogen alleen bloemen geplaatst worden in vazen die te koop zijn bij de
beheerders van het kerkhof, dit in verband met kleur, afmeting en gewicht van de vaas.

8. De beplanting mag de lengte, de hoogte en de breedte welke geldt voor de koop- of
huurgraven niet overschrijden. Bij overtreding hiervan zal de beheerder overgaan tot
snoeien of verwijderen van deze beplanting.

9. Een liggend grafteken moet het gehele graf bedekken en vervaardigd zijn van een
weerbestendig materiaal. Alle graftekens en eventuele omranding moeten zijn
gefundeerd van gewapend beton uit één stuk.



10. De beheerder heeft het recht graftekens en/of –beplanting tijdelijk weg te nemen of op
het graf tijdelijk zand te laten deponeren, indien dit naar oordeel van de beheerder nodig
is.

Artikel 11 
1. Een te plaatsen of reeds geplaatst opstal op een grafruimte, zowel bij een koopgraf als bij

een huurgraf, dient in een zodanige staat te zijn en te blijven, dat daarmee redelijkerwijs
geen letsel aan derden of schade aan eigendommen van derden kan worden toegebracht,
zulks ter beoordeling van de beheerders.

2. Doet zich zodanig letsel, of zodanige schade als hiervoor is bedoeld in Art.11 pt 1., om
welke reden dan ook voor, dan zal de rechthebbende op de grafruimte daarvoor
aansprakelijk zijn.

3. Indien de beheerders worden aangesproken voor aan derden toegebracht letsel of voor
schade aan eigendommen van derden, veroorzaakt door de staat van een opstal, zullen zij
de schadeclaim kunnen verhalen op de rechthebbende op de grafruimte.

4. Het leggen van kransen op een graf tijdens een begrafenis en het verzorgen van planten
en bloemen op de graven door rechthebbende of diens vertegenwoordigers is toegestaan
mits wordt voldaan aan lid 5 van dit artikel.

5. Het verwijderen van vergeelde of verdorde kransen, bloemen of planten dient door de
rechthebbende of diens vertegenwoordigers te geschieden maar wordt indien
noodzakelijk uitgevoerd door de beheerders.

Artikel 12 
1. Na het verstrijken van het recht van voortdurend gebruik van een grafruimte of urnen nis,

komen de aanwezige opstallen ter beschikking van de rechthebbende. Het verwijderen
van opstallen of afdekplaat van de urnen nis kan door de rechthebbende in overleg met
de beheerders binnen een
termijn van drie maanden geschieden. Indien deze termijn wordt overschreden kunnen
de opstallen door de beheerders worden verwijderd. Artikel 5, lid 3 b is ten deze van
toepassing.

2. De beheerders zijn niet aansprakelijk voor ontvreemding, beschadiging of voor het breken
van opstallen. Voor het geval beschadiging of breuk
mocht zijn toegebracht aan opstallen veroorzaakt door werkzaamheden door de
beheerders, zijn zij daarvoor aansprakelijkheid, behalve in de gevallen als dit te wijten
was aan de staat waarin de opstallen zich op dat moment bevonden.



Slotbepalingen 

Artikel 13 
1. In de gevallen waarin dit reglement of de tarieflijst niet voorziet, wordt door de

beheerders beslist. Tevens kunnen de beheerders in bijzondere gevallen, als zij dat nodig
oordelen, afwijken van de bepalingen in dit reglement en van de tarieflijst.

2. De wettelijke voorschriften voor het begraven van lichamen en het beheer van de
begraafplaats zullen voor zover deze in dit reglement niet zijn geregeld of hier van
afwijken door de beheerders in acht worden genomen.

Artikel 14 
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari  2012, vanaf welke datum alle 
voorgaande reglementen met betrekking tot het begraven van lichamen en het beheer van de 
betrokken begraafplaats zijn vervallen.  
Eerder verkregen rechten, mits niet in strijd met de toepasselijke wet, blijven van kracht. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Kerkrentmeesters van 
Woensdag 30 januari 2014. 

J. van Walraven, voorzitter  W.L. de Wind, secretaris 

N.B.  
Actuele tarieven van het Janskerkhof zijn terug te vinden op: 

http://www.pgmijdrecht.nl/ onder het kopje “Janskerkhof”. 

http://www.pknmijdrecht.nl/

