
 
 

Tariefstelling begraafplaatsen te  
Oudega, Idzega en Sandfirden  
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de  
kerkenraad van de  
Prot. Gem. te Oudega -SWF op 15-12-2016 
 
1.  
Voor het uitzetten van een graf vragen wij als PG Oudega vanaf 1 januari 2013 een vaste bijdrage. De 
bijdrage bedraagt EUR 100,-- voor leden van de PG Oudega en EUR 150,-- voor niet-leden. Voor dit 
bedrag worden de volgende activiteiten uitgevoerd:  

 

itmeten + met stokken uitzetten)  

 

 
 
2.  
De jaarlijkse grafrechten bedragen met ingang van 1 januari 2013 EUR 12,50 per graf per jaar. 
 
3.  
De koopsom van een graf bedraagt per 1 januari 2013 EUR 450,--. Hiermee wordt het recht gekocht 
om 1 stoffelijk overschot voor onbepaalde duur te begraven, verder geldt het grafreglement. Zodra het 
grafmonument geruimd wordt voor bijv. een familielid, moet opnieuw een graf worden aangekocht.  
 
4.  
Er zijn een beperkt aantal urnengraven/urnenkelders op het kerkhof van Idzega. Hiermee kan voor 
overledenen welke zijn gecremeerd toch een monument geplaatst worden op de begraafplaats. De 
urnengraven/kelders zijn qua omvang de helft van een normaal graf en bestemd voor de as van 1 
overleden persoon. De urnengraven/kelders komen te liggen rechtsvoor (gezien vanaf de ingang van 
de begraafplaats) in enkele aaneengesloten rijen. De prijs van een urnengraf is EUR 300,--.  
 
5.  
Een grotere groep leden is slechts zeer beperkt financieel betrokken bij de kerk (geen vrijwillige 
bijdrage of een zeer minimale vrijwillige bijdrage), terwijl rond rouwdiensten wel op volle medewerking 
gerekend wordt van predikant en kerk, vaak zonder dat men zich bewust is van de kosten. Per 1 
januari 2014 is de PG Oudega SWF overgegaan naar een stelsel waarbij er een bijdrage wordt 
gevraagd voor de inzet van een predikant wanneer deze een rouwdienst leidt.  
 
6. 
Deze bijdrage is afhankelijk van de kerkelijke en financiële betrokkenheid. Is er geen kerkelijke en 
financiële betrokkenheid (kortom geen lid van PG Oudega) dan wordt er een vast bedrag van EUR 
500,-- in rekening gebracht aan de nabestaanden. Is men lid van de PG Oudega en heeft men als 
gezin in de drie jaren voorafgaande aan het overlijden een gemiddelde vrijwillige bijdrage betaalt die 
ligt op of boven 0,5 % van het jaarlijkse bruto minimuminkomen in Nederland dan betaalt men ook 
niets.  
Heeft men in de drie afgelopen jaren gemiddeld aan vrijwillige bijdragen minder dan 0,5 % van het 
jaarlijkse bruto minimuminkomen gegeven, dan betaalt men EUR 250,--. Het College van 
Kerkrentmeesters houdt zich het recht voor om in hier in bijzondere gevallen van af te wijken. De 
facturen worden verstuurd door de administrateur van de vrijwillige bijdragen, uiteraard zal dit 
vertrouwelijk worden behandeld. Slechts wanneer er naar het oordeel van deze persoon – vanwege 
bijvoorbeeld het uitvoeren van veel vrijwilligerswerk, uitzonderlijk droeve of armlastige 
omstandigheden- mogelijk een uitzondering op de regel moet worden gemaakt zal zij hier het College 
van Kerkrentmeesters over informeren en zal er in gezamenlijkheid binnen dit college worden beslist.  
 
7.  
Koffie/thee en gevulde koek na afloop van een rouwdienst kost EUR 1,50 per stuk.  
 



Samenvattend kostenoverzicht: 

  

 

LID NIET LID

Graf uitzetten 100,00€      150,00€       

Graf graven en delven 250,00€      250,00€       

Gebruik rijdende baar (optioneel) 50,00€        50,00€         

Vervoer en gebruik grafschotten 25,00€        25,00€         

Inzet predikant * 250,00€      500,00€       

Klokluiden Idzega of Sandfirden 30,00€        30,00€         

Graf egaliseren 25,00€        25,00€         

Huur kerk * 100,00€      150,00€       

Huur It Beaken * 65,00€        100,00€       

Huur aula/It Beaken voor opbaren stoffelijk overschot voor enkele dagen* 100,00€      150,00€       

Kopje koffie/thee na afloop in It Beaken 1,50€          1,50€           

Gevulde koek na afloop in It Beaken 1,50€          1,50€           

Aankoop graf 450,00€      450,00€       

Aankoop urnengraf 300,00€      300,00€       

Grafrechten per jaar (regulier graf en urnengraf) 12,50€        12,50€         

Afkoop grafrechten voor 10 jaar (indexering 10%) 137,50€      137,50€       

Afkoop grafrechten voor 20 jaar (indexering 20%) 300,00€      300,00€       

Afkoop grafrechten voor 30 jaar (indexering 30%) 487,50€      487,50€       

Verwijderingsbijdrage monument (te voldoen bij plaatsen monument) 250,00€      250,00€       

Wijzigingskosten voor nieuw grafbewijs (Artikel 3.8) 25,00€        25,00€         

*) Indien geen of extreem lage vrijwillige bijdrage (zie punt 5+6 van bovenstaand document).


