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Huishoudelijk reglement behorende bij het regelement voor het beheer van de Begraafplaats 

van de Hervormde gemeente te Ochten 
 
 
Artikel 1 
Beheer en dagelijkse leiding 
Het beheer en de administratie van de kerkelijke begraafplaats berust bij de Hervormde gemeente te 
Ochten vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters. 
Het college van kerkrentmeesters heeft een beheerder en administrateur aangesteld voor de 
dagelijkse leiding op de begraafplaats. 
De beheerder is bereikbaar per email    : begraafplaats@hervormdochten.nl of per tel. 0344-641992 
De administrateur is bereikbaar per email: begraafplaats@hervormdochten.nl of per tel. 0344-641707 
  
Artikel 2 
Openstelling 

1. De begraafplaats is dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. 
2. Kinderen beneden 12 jaar hebben slechts toegang, indien zij worden vergezeld door een 

volwassene. 
3. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden 

gesloten. 
4. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is zich 

daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis. 
5. Het is niet toegestaan (huis)dieren op de begraafplaats toe te laten. Hulphonden 

uitgezonderd. 

 
Artikel 3 
Orde maatregelen 

1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en andere personen die werkzaamheden op de 
begraafplaats verrichten, verboden, anders dan met toestemming van of namens het college 
van kerkrentmeesters, werkzaamheden voor derden 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.  

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 lid 2 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 4 
Herdenkingen en 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 lid 1, moeten zich in het belang van de orde, 
rust en netheid houden aan de aanwijzingen van het college van kerkrentmeesters of de 
beheerder. 

3. Bijeenkomsten op de begraafplaats, die het karakter van een openbare manifestatie hebben of 
naar het oordeel van het college van kerkrentmeesters zullen hebben, kunnen door het college 
van kerkrentmeesters worden verboden. 
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Artikel 5 
Aanwezigheid bij opgraven en ruimen 

1. Het bijwonen van het opgraven van stoffelijke overschotten en het ruimen van graven en 
andere werkzaamheden is alleen toegestaan aan degenen die met deze werkzaamheden zijn 
belast.  

2. Begraafplaatspersoneel kan (een gedeelte van) de begraafplaats tijdelijk afzetten voor alle 
voorkomende werkzaamheden.  

 
Artikel 6 
Algemene regels 

1. Elke plaatsing van een grafbedekking moet schriftelijk met tekening worden aangevraagd bij 
de beheerder van de begraafplaats. De beheerder zal de beslissing op de aanvraag schriftelijk 
aan de rechthebbende bevestigen. 

2. Blijvende en niet-blijvende, in een verwaarloosde staat verkerende beplanting, kan door de 
beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op 
schadevergoeding dan wel vervanging. 

3. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer daar aanleiding toe is, door 
de beheerder worden verwijderd. 

 
Artikel 7 
Verwijdering grafbedekking 

1. De grafbedekking kan na het verstrijken van de grafrechttermijn door het college van 
kerkrentmeesters worden verwijderd. 

2. Ingeval van kennelijke verwaarlozing van het onderhoud van een particulier graf, kan het college 
van kerkrentmeesters, deze verwaarlozing in een schriftelijke verklaring vastleggen en 
toezenden aan rechthebbende of belanghebbende. Rechthebbende of belanghebbende dient 
binnen 6 maanden na ontvangst daarvan in het onderhoud te hebben voorzien.  

3. Indien de ontvangst van de verklaring, als genoemd in lid 2, niet binnen 14 dagen bevestigd 
wordt, maakt het college van kerkrentmeesters de verklaring bekend bij het graf en bij de ingang 
van de begraafplaats, gedurende een periode van één jaar dan wel totdat in die periode in het 
onderhoud is voorzien.  

4. Wanneer toepassing is gegeven aan het gestelde in de hiervoor genoemd leden 2 en 3 en niet 
alsnog in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf op het moment dat 
de periode van 6 maanden en één jaar, bedoeld in de hiervoor genoemde leden 2 en 3, is 
verstreken. 

 
Artikel 8 
Toezicht en handhaving  

1. Dit huishoudelijk reglement is op iedereen van toepassing die zich op de begraafplaats 
bevindt.  

2. In het belang van de openbare orde en de dagelijkse gang van zaken, kan de beheerder 
daarnaast aanwijzingen of instructies geven, waaraan een ieder zicht dient te houden.  

3. De beheerder ziet toe op de naleving van het reglement.  
4. Niet naleving van het reglement of het niet opvolgen van een aanwijzing als bedoeld in lid 2, 

kan leiden tot ontzegging van de toegang of directe verwijdering van de begraafplaats.  
5. In bijzondere gevallen kan de beheerder afwijken van het reglement. 
6. In geval van verschil van inzicht over de uitleg en of toepassing van dit reglement, dan wel in 

de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder namens het college van 
kerkrentmeesters.  

 
Artikel 9 
Inwerkingtreding  
 
Vastgesteld door het college van kerkrentmeesters d.d. 23 maart 2015. 
 
N.B. Het reglement voor het beheer van de Hervormde begraafplaats vindt u op onze website 

www.hervormdochten.nl/algemeen/begraafplaats/  

http://www.hervormdochten.nl/algemeen/begraafplaats

