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Artikel 1 

Ad b. In een particulier graf hoeft niet altijd direct begraven te worden. Het graf kan ook worden 

gebruikt als gedenkplek voor bijvoorbeeld een persoon die vermist is, of om een overledene te 

herdenken die gecremeerd is en wiens as elders verstrooid is. Een graf ook ook gebruikt worden 

voor het verstrooien van as. In een graf dat als gedenkplek of verstrooiingsplaat gebruik wordt, kan 

natuurlijk ook nog gewoon worden begraven of een asbus worden bijgezet. 

Ad j. Een urnengraf kan niet alleen worden gebruikt om asbussen te begraven, maar kan ook worden 

gebruikt om een overledene te gedenken of om as te verstrooien. Omdat er geen algemene 

urnengraven zijn, is het niet nodig om een urnengraf als ‘particulier urnengraf’ aan te duiden. 

Ad k. Op een urnennis kunnen geen uitsluitende grafrechten worden gevestigd, omdat net als bij een 

algemeen graf de ruimtes waar verschillende families zeggenschap over behoren te krijgen, boven 

elkaar liggen. Het gebruiksrecht vormt voor algemene graven en urnisnissen een soort 

appartementsrecht. 

In de nieuwe verordening is het begrip ‘verstrooiingsplaats’ vervallen. Dit was een graf dat gebruikt 

werd voor verstrooiingen. Dat kwam nauwelijks voor, maar strikt genomen  zou men later in een 

graf dat eerder was uitgegeven als verstrooiingsplaats, niet meer kunnen begraven. Dat was niet 

zinvol. Het moet mogelijk zijn dat bijvoorbeeld van een echtpaar de ene persoon wordt begraven en 

dat de ander wordt gecremeerd en diens as op of in het graf wordt verstrooid.  

Als eerst begraven zou zijn en later verstrooid zou worden, zijn er geen twijfels over de status van 

het graf en de mogelijkheden. Maar als er eerst verstrooid zou worden en een verstrooiingsplaats 

wordt uitgegeven, zou op die plaats geen begraving meer mogelijk zijn. Dat is inconsequent, maar 

wordt in de had gewerkt door de term en definitie van ‘verstrooiingsplaats’. 

Men kan in elk graf zowel verstrooien en begraven. Er is feitelijk ook geen behoefte aan een andere 

term. 

Artikel 2 

Lid 1. Voor een particulier graf, met of zonder een grafkelder, een kindergraf en een urnengraf 

gelden vrijwel dezelfde rechten en plichten. De woorden 'voor zover van belang' zijn ingevoegd 

omdat de bepalingen betreffende het ruimen en het wegnemen van een asbus alleen werken bij een 

particulier graf, respectievelijk een urnengraf. 

Lid 2. Voor de algemene graven geldt overeenkomstig hetgeen is opgemerkt bij het eerste lid ten 

aanzien van de urnennissen. 

Artikel 4 

Steenhouwers en hoveniers moeten zich er steeds van bewust zijn dat hun werkzaamheden storend 

kunnen zijn voor rouwende nabestaanden en tijdens uitvaartplechtigheden. De kennisgeving om 

werkzaamheden op de begraafplaats te verrichten door steenhouwers of anderen, kan schriftelijk, 

per e-mail of mondeling aan de beheerder worden gegeven. 

Her artikel geeft de beheerder van de begraafplaats een aantal bevoegdheden om snel adequaat te 

kunnen optreden. 

De bevoegdheid van de beheerder om personen weg te sturen als zij zich niet houden aan zijn 

aanwijzingen en aan de verbodsbepalingen, bieden voldoende mogelijkheden om tegen ongewenste 

activiteiten op te kunnen treden. Aan een uitzondering op de regel als bedoeld in het vierde lid 

onder a bestaat behoefte omdat men soms wegens een handicap of te hoge leeftijd dichtbij het graf 

moet kunnen komen met een motorrijtuig. Deze situatie kan uiteraard verschillen per begraafplaats. 



Artikel 5 

Met dit artikel wordt beoogd om plechtigheden ordelijk te doen verlopen. Door te eisen dat de 

mededeling minstens vijf werkdagen vooraf moet worden gedaan, kan worden voorkomen dat de 

plechtigheid samenvalt met een begrafenis. Een begrafenis moet volgens de wet uiterlijk op de zesde 

werkdag na overlijden geschieden. 

Bijeenkomsten die het karakter van een plechtigheid te buiten gaan, kunnen het karakter hebben van 

een openbare manifestatie. Hiervan moet vooraf kennisgeving worden gedaan aan de burgemeester 

volgens de Wet openbare manifestaties (Stb. 1968, 157) en mogelijk van toepassing zijnde bepalingen 

in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016. 

Artikel 6 

De aard van de werkzaamheden bij het opgraven en ruimen van graven brengt met zich mee dat het 

bezwaarlijk is om toe te staan dat anderen hierbij aanwezig zijn. De praktijk heeft aangetoond dat er 

behoefte is aan een voorschrift om de toegang hierbij van derden te weren. 

Artikel 7 

Een schriftelijke kennisgeving is nodig omdat duidelijk vast moet liggen wat voor soort graf of 

urnenruimte er wordt gevraagd en een graf tijdig kan worden gegraven en gereed gemaakt.  

De as kan volgens de wet worden bijgezet in of op een gewoon particulier graf dan wel in een 

urnegraf of een urnennis. 

Bij het begraven van een lijk binnen 36 uur is omwille van urgentie een uitzondering gemaakt op het 

voorschrift in de eerste zin van het eerste lid van dit artikel. 

Indien de nabestaanden bepaalde werkzaamheden zelf willen verrichten zijn niettemin de 

aanwijzingen en de hulp van het personeel van de begraafplaats nodig, ook om redenen van veiligheid, 

in het bijzonder bij het openen en sluiten van het graf. De werkzaamheden kunnen door de 

nabestaanden en het personeel van de begraafplaats samen worden verricht. De nabestaanden 

kunnen bijvoorbeeld een begin maken. Vervolgens kan het personeel de handelingen verrichten waar 

ervaring voor nodig is of die van de nabestaanden te zware lichamelijke inspanning vragen. Het 

aanbrengen van de grafranden ter stutting van de grond om het geopende graf en het verwijderen 

van die randen voor het sluiten van het graf zal door het personeel moeten geschieden. 

Artikel 8 

Op grond van het Besluit op de lijkbezorging 2013 dienen een kist of ander omhulsel, evenals een 

lijkhoes, vervaardigd te zijn van biologisch afbreekbare materialen. Omdat niet is vastgelegd binnen 

welke termijn en op welke wijze dit proces dient plaats te vinden, zijn hiervoor aanvullende 

bepalingen opgenomen, die tot 2013 in het Lijkomhulselbesluit 1998 waren opgenomen. In 2013 is 

het Lijkomhulselbesluit 1998 komen te vervallen in het kader van het kabinetsbeleid Kenbaarheid van 

normen en normalisatie (Kamerstukken II 2010/11, 27 406, nr. 193) om het dwingend verwijzen naar 

externe normen te beperken. Ervaringen uit de laatste decennia van eind vorige eeuw wijzen echter 

uit dat het hanteren van normen uiterst belangrijk is. Toeleveranciers van kisten en lijkhoezen 

hebben ook producten van mindere kwaliteit voor de export, die van Nederlandse begraafplaatsen 

geweerd moeten worden. De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen gaf haar leden daarom het 

dringende advies om de normen uit het Lijkomhulselbesluit 1998 zelf in beheersverordeningen of 

reglement op te nemen,. 

Lid 1. Het gebruik van een zinken kist is op grond van artikel 16 jo. 4 van het Besluit op de 

lijkbezorging (Stb. 1997, 647) toegestaan voor stoffelijke overschotten die uit het buitenland komen, 

mits de ondoordringbaarheid is opgeheven. Ook in het laatste geval blijft een zinken of andere 

metalen kist een belemmering voor een natuurlijke lijkontbinding. Het is daarom gewenst om het 

zink voor begraving te verwijderen of de overledene in een andere wel geheel vergankelijke kist of 

ander wettelijk toegestaan omhulsel te bergen. 



Lid 2. Het was reeds op grond van het Besluit op de lijkbezorging verboden om een lijk te begraven 

met gebruikmaking van een lijkhoes die niet voldoet aan de voorwaarden van het Lijkomhulselbesluit 

1998. In de praktijk bleek dat dit verbod op grote schaal werd overtreden. Om controle mogelijk en 

logisch te maken, is het nog eens uitdrukkelijk opgenomen in deze verordening. 

Lid 5. Het bepaalde in het vijfde lid heeft de bedoeling om het mee begraven van voorwerpen die niet 

in de grond horen, die niet vergankelijk zijn of die een natuurlijke lijkontbinding kunnen belemmeren, 

te voorkomen. Er is geen enkel bezwaar tegen het meebegraven van voorwerpen als 

kindertekeningen, een kleine stoffen knuffel of een houten rozenkrans. Maar wel tegen technische 

hulpmiddelen zoals een koelmatras, plastic zakken met kledingresten van het slachtoffer van een 

verkeersongeval, medisch afval e.d. In twijfelgevallen kan een uitvaartverzorger in overleg treden met 

de beheerder van de begraafplaats. 

Lid 6. Uitvaartverzorgers - of nabestaanden die een overledene laten begraven zonder tussenkomst 

van een uitvaartverzorger - moeten tenminste 24 uur voor de begrafenis een verklaring overleggen, 

waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de eerste drie leden van dit artikel. Indien aan de hand van een 

recent aankoopbewijs kan worden aangetoond dat eventueel gebruik worden gemaakt van een 

lijkhoes van een merk en type dat voldoet aan de wettelijke normen, hoeft geen testrapport meer te 

worden overgelegd. Welke hoezen voldoen aan de wettelijke normen, wordt regelmatig 

gepubliceerd door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Verklaringen van producenten of 

leveranciers, zonder deugdelijk onderliggend testrapport, kunnen worden geweigerd omdat is 

gebleken dat dergelijke verklaringen niet altijd waarheidsgetrouw zijn. 

De beheerder van de begraafplaats of andere door het college van burgemeester en wethouders 

aangewezen personen kunnen controleren, o.a. door inspectie van de inhoud van de kist of een 

ander omhulsel, of aan wettelijke bepalingen en de bepalingen van dit artikel voldaan wordt. Men 

controleert ook de aanwezigheid van een verlof tot begraving en het document als bedoeld in artikel 

8 van de Wet op de lijkbezorging dat wisseling van kisten en overledenen moet voorkomen. 

De verklaring moet tijdig en volledig ingevuld worden aangereikt om de beheerder van de 

begraafplaats in staat te stellen nader onderzoek te doen, inlichtingen in te winnen of overleg te 

plegen. 

Indien blijkt dat een verklaring niet waarheidsgetrouw is, kan de begraving worden uitgesteld of 

geweigerd. Onderzoek zal steekproefsgewijs plaats vinden. In ernstige gevallen kan er aanleiding zijn 

voor een strafrechtelijk onderzoek door justitie en kan een uitvaartverzorger worden verboden om 

gedurende een nader te bepalen periode zijn werkzaamheden op de begraafplaats(en) uit te oefenen. 

De verklaringen zullen altijd in de begraafplaatsadministratie worden bewaard, omdat informatie over 

de aanwezigheid van bepaalde materialen en voorwerpen nuttig kan zijn bij opgravingen en ruiming 

van het graf. Ook kunnen uitvaartverzorgers er achteraf op worden aangesproken als blijkt dat feiten 

en verklaringen niet overeen kwamen. 

Artikel 9 

Lid 1. De wet eist dat er een verlof tot begraven aanwezig is, afgegeven door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand. Hierbij aansluitend is het gewenst de beheerder van de begraafplaatsen een eigen 

bevoegdheid te geven om medewerking aan de lijkbezorging te weigeren, indien niet aan de 

wettelijke vereisten is voldaan. 

Lid 2. De bezorging van as omvat zowel het bijzetten als de verstrooiing.  

Indien de rechthebbende van een graf is overleden en in datzelfde graf begraven moet worden, kan 

niemand toestemming geven voor het openen van het graf en voor het bijzetten van de overledene. 

De nabestaanden die de uitvaart regelen kunnen dan direct een opvolgende rechthebbende aanwijzen 

die de bevoegdheid krijgt om het graf te laten openen. Het direct regelen van de opvolging van de 



rechthebbenden voorkomt ook dat de grafrechten mogelijk later wegens het niet tijdig overschrijven 

als bedoeld in artikel 17 vervallen verklaard kunnen worden. 

Lid 3. Indien de overledene begraven wordt in een bestaand graf waarvan de resterende termijn 

korter is dan tien jaar, de wettelijke termijn van grafrust, moeten de gebruiksrechten verlengd 

worden. In deze verordening is er voor gekozen om een standaard termijn van tenminste tien jaar 

voor te schrijven. Een standaard is ook helder in de communicatie tussen uitvaartverzorgers en 

nabestaanden.  Een verlenging van twintig jaar is desgewenst ook mogelijk. De wet begrenst evenwel 

de mogelijkheid van verlenging van een graf voor bepaalde tijd. Men mag een grafrecht maximaal met 

twintig jaar verlengen; na afloop van die twintig jaar mag telkens weer een nieuwe termijn worden 

aangegaan. Maar men mag volgens de wet niet direct met bijvoorbeeld vijftig of honderd jaar 

verlengen. Nabestaanden die een graf toch direct na een overlijden met een langere termijn dan 

twintig jaar willen verlengen, bijvoorbeeld omdat dit de wens van de overledene was of omdat men 

de nalatenschap daaraan wil besteden, kan terecht bij een notaris of bij instellingen zoals de Stichting 

Grafzorg Nederland, die de zorg voor toekomstige verlengingen en voor het beheer van het graf op 

zich kunnen nemen. 

Artikel 10 

De wet verplicht tot de mogelijkheid van begraven op iedere dag gedurende een bij gemeentelijke 

verordening te bepalen tijd met uitzondering van zon- en feestdagen. Gemeenten zijn vrij te bepalen 

dat ook op zondag of een algemeen erkende feestdag wordt begraven.  

Joodse begrafenissen vinden niet plaats op de sabbat. Het Nederlands Israe  litisch Kerkgenootschap 

heeft er daarom belang bij dat de begraafplaatsen op zon- en feestdagen voor een begrafenis kunnen 

worden opengesteld. Daarnaast zijn er ook andere gevallen denkbaar waarin de nabestaanden er een 

belang bij hebben om op een zon- of feestdag een begrafenis of asbezorging te kunnen doen 

plaatshebben. In de praktijk is het mogelijk om de begraafplaats alleen in bijzondere gevallen hiervoor 

open te stellen. 

Een bijzonder geval kan zich voordoen als de burgemeester toestemming heeft gegeven om een lijk 

binnen 36 uur te begraven. Sommige nabestaanden vragen om deze toestemming om godsdienstige 

redenen. Daarnaast kan spoed geboden zijn in geval van lijkvinding. 

Een ander bijzonder geval om van genoemde tijden af te wijken is de invallende duisternis in de 

wintermaanden. Voorkomen dient te worden dat het graf in de duisternis moet worden gesloten. 

Indien dat het gevolg is van een uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden of uitvaartverzorger 

worden de kosten in rekening gebracht. Men kan daarbij denken aan het gebruik van een generator 

en lampen. 

Artikel 12 

De in 2014 geopende natuurbegraafplaats heeft een eigen reglement, dat het eigen karakter en de 

eigen sfeer van deze begraafplaats waarborgt. 

Artikel 14 

Een graf zal alleen buiten de volgorde van ligging worden toegewezen als dit niet bezwaarlijk is voor 

de situatie op de begraafplaats. Hierbij kan worden gedacht aan het aanzien van de begraafplaats en 

de gesteldheid van de bodem.  

Artikel 15 

De minimale duur dat een particulier graf wordt uitgegeven is wettelijk 10 jaren. Een termijn van 20 

jaar is gangbaar. Het is echter ook mogelijk om een graf voor 30 of zelfs voor 40 jaren te verwerven. 

Ervaring leert dat met name relatief jonge weduwes of weduwnaren, maar ook ouders van overleden 

kinderen van deze mogelijkheid gebruik maken. In alle gevallen is het echter mogelijk om de rechten 

op particuliere graven later te verlengen. 



Lid 2 van artikel 15 is opgenomen omdat sommige rechthebbenden in de veronderstelling verkeren 

dat de uitgiftetermijn pas begint te lopen op het moment van de eerste begraving of bijzetting.  

De Wet op de lijkbezorging bepaalt dat vanaf twee jaar voor het verstrijken van de lopende termijn, 

verlenging van de graftermijn kan worden aangevraagd. Binnen een jaar na het begin van deze periode 

moet het college de rechthebbende op het graf mededelen dat de graftermijn gaat aflopen. Dit 

geschiedt per brief. Indien onzeker is dat het adres nog klopt, kan een mededeling worden 

aangebracht bij het graf tot aan het einde van de periode dat de rechthebbende om verlenging van de 

termijn van uitgifte kan vragen. 

Artikel 17 

Lid 1. Het is noodzakelijk dat er na overlijden van een rechthebbende een nieuwe rechthebbende 

wordt aangewezen die de verantwoordelijkheid voor de grafruimte en de daaraan verbonden kosten 

op zich neemt. Gelet op het feit dat tegenwoordig veel mensen samenwonen zonder een huwelijk of 

geregistreerd partnerschap en soms zelfs zonder samenlevingsovereenkomst, worden geen eisen 

gesteld aan de graad van bloed- of aanverwantschap van een nieuwe rechthebbende. In de praktijk 

neemt men de zorg voor een  graf alleen op zich indien men zich daar verantwoordelijk voor wil 

stellen. De bepaling maakt het ook mogelijk om het graf over te schrijven op naam van een 

rechtspersoon. Bijvoorbeels in het geval dat de rechthebbende geen nabestaanden heeft aan wie de 

zorg voor het graf kan worden toevertrouwd. 

Lid 2. Deze bepaling stelt de termijn op drie maanden. De overschrijving van het  graf op naam van 

de nieuwe rechthebbende moet in een briefbesluit van het college worden vervat. 

Lid 3.  Als er geen stok achter de deur is wordt de verplichting om een nieuwe rechthebbende te 

hebben vaak niet serieus genomen. De regel maakt het ook mogelijk om op termijn graven te kunnen 

ruimen waar niemand meer belangstelling voor heeft. 

Artikel 18 

Dit artikel is opgenomen om buiten twijfel te stellen dat de rechthebbende afstand van het graf kan 

doen. Indien binnen de termijn van wettelijk grafrust – 10 jaren – afstand wordt gedaan, kunnen 

eventuele kosten nog in rekening worden gebracht. 

Artikel 19 

De vergunningseis geldt voor de grafbedekkingen op algemene en op particuliere graven. Bij 

particulier graven dient de grafbedekking binnen de afmetingen van het graf te zijn. Bij algemene 

graven moet de grafbedekking binnen 1 m2 geplaatst worden, waardoor nabestaanden van beide 

overledenen dezelfde rechten hebben. Een vergunning wordt voor een  gedenkteken op een 

algemeen graf kan pas worden gebruikt nadat in het graf twee personen begraven liggen; zie artikel 

21 lid 6. 

De grafbedekking zal op punten als vormgeving, constructie en materiaalkeuze aan bepaalde 

minimumeisen moeten voldoen. Deze eisen zijn nader uitgewerkt in de nadere regels van het college. 

Zij zijn ruim geformuleerd zodat zelden een verzoek om ontheffing zal hoeven worden ingediend. De 

vergunningseis omvat het gedenkteken en de winterharde beplantingen. 

Artikel 20 

Het onderhoud door de gemeente heeft het doel de begraafplaats als geheel een verzorgd aanzien te 

geven. De gemeente verzorgt geen individuele graven of grafbedekkingen. 

Artikel 21 

De rechthebbende en de gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de 

grafbedekking. 

In de dagelijkse praktijk rijzen er nog wel eens wat vragen over verwijderde bloemen en eenjarige 

planten zoals afrikanen en geraniums. Omdat de bloemen en planten eigendom zijn van de 

rechthebbenden op de graven is een waarschuwing vooraf op zijn plaats. Het zou veel te omslachtig 



zijn de rechthebbenden telkenmale per brief te waarschuwen dat de verwaarloosde planten of 

verwelkte bloemen zullen worden verwijderd. Het verdient aanbeveling om op het 

mededelingenbord op de begraafplaats doorlopend algemeen bekend te maken hoe daarmee wordt 

gehandeld. Het is gewenst om verwelkte bloemen niet te snel te verwijderen omdat gezegd mag 

worden dat zij passend zijn bij de sfeer van de begraafplaats. 

Artikel 23 

Dit artikel is opgenomen om te voorkomen dat de gemeente verantwoordelijk kan worden gesteld 

voor beschadiging van de grafbedekking door een onvoorziene gebeurtenis. 

Als de constructie van de grafbedekking, door bijvoorbeeld ouderdom, gevaar oplevert voor 

bezoekers en/of personeel moet de beheerder de mogelijkheid hebben om direct maatregelen te 

nemen. 

Artikel 24 

De grafbedekking kan ook worden verwijderd nadat het college het grafrecht vervallen heeft 

verklaard omdat er na het overlijden van de rechthebbende niet tijdig een nieuwe rechthebbende is 

aangewezen (artikel 17, derde lid).  

Artikel 25 

Dat de graven geruimd zullen gaan worden, is de rechthebbenden op eigen graven al medegedeeld 

toen zij geattendeerd zijn op de mogelijkheid om de grafrechten te verlengen. Gebruikers van 

algemene graven worden op grond van een wettelijk voorschrift ook voor het einde van het 

gebruiksrecht ook gewaarschuwd dat dit recht afloopt. Rechthebbenden en gebruikers kunnen hun 

dierbaren desgewenst voor afloop van de lopende termijn nog doen opgraven en elders laten 

herbegraven of laten cremeren. Ook kunnen zij het grafmonument of ander gedenkteken in de laaste 

maand van het aflopende grafrecht verwijderen en meenemen. 

De rechthebbende op een particulier graf kan vragen om de overblijfselen van stoffelijke 

overschotten te doen verzamelen om deze dieper in dezelfde grafruimte te doen plaatsen, zodat er 

in het graf plaats ontstaat voor de begraving van nieuwe kisten. Deze vorm van ruiming op verzoek 

van de rechthebbende – die ook wel het schudden of het samenvoegen van een graf wordt genoemd 

- kan na tien jaar na de laatste begraving in het graf worden uitgevoerd. Het graf kan extra diep 

worden uitgegraven. De overblijfselen kunnen dan in kleine ruimingskistjes in de extra diepte worden 

geplaatst. De rechthebbende kan dan vervolgens het graf bestemmen voor andere overledenen. Op 

deze wijze kan het graf voor een volgende generatie in dezelfde familie benut worden. Het schudden 

van het graf kan meerdere malen herhaald worden. 

Nabestaanden van personen die in een algemeen graf zijn begraven en rechthebbenden op 

particuliere graven hebben – binnen de grenzen van de wet – altijd het recht om hun dierbaren op te 

laten graven en elders her te laten begraven of alsnog te laten cremeren. Men hoeft hierbij niet te 

wachten tot het moment dat de gemeente de graven zou willen ruimen. 

Artikel 25 geeft nabestaanden die niet eerder van de optie van opgraving gebruik hebben gemaakt, 

een laatste kans om bij de ruiming van de graven stoffelijke resten alsnog te laten herbegraven of 

cremeren. Herbegraving kan plaats vinden op dezelfde of op een andere begraafplaats. 

 


