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Als onderdeel van beleidsbeschrijving oorspronkelijk vastgesteld in de kerkenraad d.d. 20070619. 
Bijgesteld /aangevuld in kerkenraadsvergaderingen op 20080310, 20090511. Latere besluiten worden met 
datum bij betreffende punt vermeld. Laatste aanpassing op grond van besluitvorming of noodzakelijke 
herformulering in blauw. Beschrijving eigendom en monumentstatus d.d.20140801. 
 
a. Eigendom en monumentstatus 

De begraafplaats aan de Oude Postweg 80 bestaat kadastraal uit twee gedeelten: 
Het eerste deel, Zeist D658 groot 11 are, is door mevrouw A.A. de Beaufort-Stoop op 18-3-1871 
geschonken aan de Nederlands Hervormde Gemeente te Austerlitz.  
In 1904 en in 1935 is met toestemming van de familie De Beaufort de begraafplaats uitgebreid tot de 
huidige omvang. Het eigendom van deze uitbreiding, Zeist D2227 groot 25 are en 50 ca, is pas op 19-
10-2000 op grond van een verklaring van verjaring formeel op naam van de kerkelijke gemeente 
gesteld. 
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Omdat de gemeente sinds 26 januari 2006 Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz heet, is 
op 17 en 23 oktober 2013 het eigendom formeel op de juiste naam gesteld.
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Het oudste deel, Zeist D658, heeft de gemeentelijke monumentstatus wegens structuur, gebouw, 
grafsteen 

4
 en is als volgt omschreven: Begraafplaats van Austerlitz, omstreeks 1827 aangelegd, 

volgens eenvoudige rechthoekig patroon met middenpad.  Van lokaalhistorische belang voor Austerlitz 
en van cultuurhistorisch belang vanwege  de grafsteen onder de beukenbomen links vooraan uit 1827 
(tekst: "anno i.c. 1827; in naam der heilige drie-eenheid; begraafplaats der familie F.A.Hubert; hier rust 
vrouwe Sara Charlotte Hubert; geboren den 12 november 1771; overleden den 1 november 1827") en 
het 19de- eeuwse lijkenhuisje van een laag onder zadeldak tussen uitkragende topgevels. Voorzijde 
heeft een dubbele toogdeur met rozetvenster erboven. 

 
Wegens de monumentstatus dient bij aanpassing van de structuur van de begraafplaats en bij wijziging 
aan het baarhuisje vooraf toestemming te worden verkregen. 
 
De eigenaarstaken zijn door de kerkenraad gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters. 
 

b. Gebruik (CvK 20110907 / 20140827) 
De begraafplaats is bestemd voor leden van de Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz en 
voor inwoners van Austerlitz. Voor hen geldt een basistarief.  
Anderen kunnen er onder voorwaarden en tegen aangepaste tarieven begraven worden:  
- Voor ex-inwoners van het dorp en hun gezinsleden wordt het basistarief verhoogd met een toeslag. 

Ex-inwoners die noodgedwongen direct vanuit Austerlitz verhuisden naar een verpleeg- of 
verzorgingshuis vallen echter onder het basistarief. 

- Andere belangstellenden die niet onder bovenstaande situaties vallen, kunnen mogelijk 
toestemming krijgen. Er geldt dan een toeslag op het basistarief. 

 
c. Beheer 
Het beheer berust bij de Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz, vertegenwoordigd door het 
College van Kerkrentmeesters. De eigenaarstaken zijn dus gedelegeerd aan dit college*. 
Dit wijst een beheerder aan die op basis van een schriftelijk vastgelegd mandaat de dagelijkse leiding 
heeft. 
Onder leiding van de beheerder vindt met een groep vrijwilligers en zo nodig beroepskrachten begraven, 
bijzetting asbussen en het onderhoud plaats. 
 

                                                 
1
 “Verklaring van verjaring van notaris mr. R. Houwing d.d. 19-10-2000 kenmerk RH/MW/7083/v3 

2
 “Registerverklaring van notaris mr. J.A. Kool d.d. 17-10-2013 kenmerk 2013a18936 

3
 “Aanvulling bij inschrijving in register hypotheken 4 deel 63440 nummer 156” door notaris mr. J.A .Kool d.d. 23-10-

2013 
4
 “Gemeentelijke monumentale structuren in de gemeente Zeist” en “Gemeentelijke monumentenlijst” per 1 januari 2012 
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d. Reglement 
Dit wordt door het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. Het regelt alle zaken t.a.v. de begraafplaats. 
 
e. Mandaatsregeling 
Ten behoeve van de werkzaamheden van de beheerder zijn diens rechten en plichten vastgelegd in een 
mandaatsregeling. 
 
f. Tarieven 
De tarieven worden jaarlijks uiterlijk in november, door het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. Zij 
gaan in per 1 januari daaropvolgend, of zoveel eerder als het College noodzakelijk acht. (CvK 20140827) 
Voor de tariefsbepaling gelden de volgende uitgangspunten (CvK 20140827):  
1. Uitgangspunt voor het recht op grafruimte is het vastgestelde tarief per 1 september 2014 voor het 30-

jaar-grafrecht voor een particulier graf voor twee personen. Dit wordt jaarlijks met een percentage 
verhoogd (CvK 2015-11-12) 

2. De basisbedragen voor 30 jaar voor de andere graven zijn hiervan afgeleid.  
a. Particulier graf voor twee personen: 100%  
b. Particulier kindergraf tot 4 jaar: 25%  
c. Particulier kindergraf voor basisschool: 40%  
d. Particulier urnengraf voor 2 asbussen: 41,7%, in 2014 afgerond naar beneden. 

3. De basisbedragen voor 20 jaar zijn 2/3 van de basisbedragen voor 30 jaar.  
4. Het bedrag voor verlenging per 10 jaar is 1/3 van het basisbedrag voor 30 jaar. 
5. Toeslagen:  

a. toeslag ex-inwoner: 40 % van het basisbedrag bij 30 jaar. 
b. toeslag anderen: 60 % van het basisbedrag bij 30 jaar 
c. toeslag uitgekozen plaats – alleen voor particulier graf voor twee personen- :50% van het 

basisbedrag bij 30 jaar. Voor kindergraven is dus een uitgekozen plaats niet aan de orde. 
Reglement reserveert kindergraven louter voor de daartoe aangewezen plek. Geen alternatieven 
daar buiten. 

6. De kosten voor de begrafenis, bijzetting, grafgroen en vergunning gedenkteken worden apart berekend. 
7. ..Bij alle berekeningen wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde 10-tal. (doorhaling CvK 20151112) 
 
g. Grafrusttermijn 
Voor een particulier graf geldt een grafrusttermijn van 10 jaar. Als ten gevolge van een bijzetting minder 
dan 10 jaar resteert is verlenging per blok van 10 jaar verplicht. 
 
h. Geschillen 
In geval bovenstaande of het reglement ergens niet in voorziet of er geschillen ontstaan, beslist het College 
van Kerkrentmeesters. 


