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VEEL GESTELDE VRAGEN RECHTHEBBENDE ADMINISTRATIE 
 
 
ALGEMEEN 
 

Waarom een beheersreglement? 
Het beheersreglement is geschreven vanuit de intentie om duidelijke regelgeving te 
introduceren die voor iedereen van toepassing is en valt binnen de wettelijke 
kaders. Het reglement is bindend voor iedere overeenkomst. Het actuele 
beheersreglement treft u op de website. 
 
Wanneer is dit regelement van kracht geworden? 
In 2017 is het reglement op verzoek van het bestuur door het Juridisch 
adviesbureau Van der Putten te Velp, gespecialiseerd in het lijkbezorgingsrecht en 
het bestuursrecht, geschreven. Dit heeft geleid tot het beheersreglement 2017. Dit 
is op de Algemene Ledenvergadering van 2017 vastgesteld door de leden.  
 
Waarom ontvang ik nieuwe grafrecht overéénkomsten? 
Sinds 1991 bestaat er voor begraafplaatsen een verplichting om een administratie 
te voeren waarin wordt aangegeven wie over de rechten beschikt van een 
bestaand graf. Op de grafrecht overeenkomst is vastgelegd wat geregistreerd is.  
 
Worden de aantekeningen op deze oude grafbewijzen gerespecteerd? 
Het bestuur respecteert aantoonbare afspraken. Daarbij moet het oude grafbewijs 
wel worden overlegd waarop deze afspraken zijn beschreven.  
 
Is het graf mijn eigendom? 
Nee, de grond is eigendom van de vereniging.  
 
Wie is de rechthebbende? 
• De verantwoordelijke namens de familie, dit is één persoon, waarbij overigens 
geen sprake hoeft te zijn van een directe familieband. 
• De rechthebbende is houder van de grafovereenkomst. 
 
Wat zijn de plichten van de rechthebbende? 
• Het doorgeven van wijzigingen m.b.t. de rechthebbende. 
• Het betalen van de algemene onderhoudsbijdrage. 
• Het onderhouden van de grafbedekking (monument en begroeiing). 
 
Als ik er niet meer ben en ik ben rechthebbende, wie neemt het dan van 
mij over? 
Het is verstandig dit zo vroeg mogelijk te bespreken binnen uw familiekring of 
daarbuiten (zie hierboven). Zodat bij overlijden van de rechthebbende dit zo 
spoedig mogelijk kan worden geregeld. Volgens het reglement moet binnen een 
jaar een nieuwe rechthebbende zijn geregistreerd. 
 
Ik heb geen kinderen en andere familie die mijn verplichtingen willen 
overnemen, hoe moet het dan? 
Als er geen nabestaanden zijn, zal in feite de familie (formeel de rechthebbende) 
met een oplossing moeten komen. U kunt natuurlijk altijd in overleg terden met 
het bestuur 
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Hoeveel overledenen mogen er in een graf? 
Een particulier graf (is 1 graf op de regel) is bestemd voor één overledene.   
Dit is vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 25-05-2016.  
Het maakt niet uit of dit in de vorm van een kist of een urn is. 
 
Hoeveel urnen mogen er in een graf? 
In een urnengraf of urnen nis mogen twee urnen worden bijgezet. 
 
Mag er een urn worden bijgezet in een bestaand particulier graf? 
Nee, op de Algemene Leden Vergadering van 25-05-2016 is vastgesteld, dat dit 
niet meer wordt toegestaan.  
 
Wat is ruimen van het graf? 
Het graf wordt hierbij gereed gemaakt voor hergebruik.  
 
Mag een graf worden hergebruikt? 
Ja, mits: 
1. De wettelijke termijn van 10 jaar grafrust is verstreken. 
2. De rechthebbende toestemming geeft. 
De rechthebbende heeft dan twee keuzes: 
• Hij/zij koopt bepaalde grafrechten aan voor 40 jaar conform tarief 
• Hij/zij laat de onbepaalde grafrechten aan het graf en betaald voor hergebruik 
van het graf conform tarief. 
 
Wat zijn bepaalde grafrechten? 
Bepaalde grafrechten, zijn grafrechten voor een bepaalde periode met een 
vervaldatum. Deze zijn door de vereniging uitgegeven na 1999.  
Dit is op het oude grafbewijs aangegeven. We onderscheiden verder:  
• Tot 15-04-2014 grafrechten (bij echtparen) voor 40 jaar, gerekend vanaf het 
moment dat ook de partner wordt begraven.  
• Vanaf 15-04-2014 grafrechten voor 40 jaar direct na betaling met mogelijkheid 
van onbeperkt verlengen in perioden van 10 jaar. 
 
Ik dacht dat ik eeuwigdurende grafrechten had gekocht, waarom is dit nu 
niet zo? 
Onbepaald moet niet worden uitgelegd als eeuwigdurend. Onbepaalde grafrechten 
blijven bestaan, de geregistreerde rechthebbende moet dan uiteraard wel voldoen 
aan zijn/haar verplichtingen. 
 
Wat is plaatsingsrecht en waarom moet ik dat betalen? 
Tot 01-09-2015 zat dit bedrag niet in het tarief van grafrecht. Gereserveerde (nog 
lege) graven van voor die datum moeten dit derhalve nog voldoen bij 
ingebruikname. 
 
Ik heb het onderhoud aan het grafmonument afgekocht, moet ik dan nog 
betalen voor het algemeen onderhoud 
U heeft dan het onderhoud van uw grafmonument afgesloten via het steenfonds. 
De nu ingestelde onderhoudsbijdrage behelst het algemene onderhoud van de 
begraafplaats.  
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Ik heb afstand gedaan van de grafrechten, wat gebeurt er nu? 
Bij afstand doen van het in het stand houden van het grafrecht gaan de 
grafrechten over naar de beheerder. Het graf komt dan in aanmerking voor 
hergebruik. De laatst bekende rechthebbende krijgt een bevestiging dat er afstand 
is gedaan. In deze brief wordt vermeld dat de rechthebbende gedurende een jaar 
de kans krijgt het monument te laten verwijderen. Wordt dit niet gedaan, dan gaat 
de beheerder een jaar na aanschrijven het monument verwijderen. Het graf is dan 
gereed voor hergebruik. 
 
De rechthebbende heeft zich niet gemeld binnen de ingestelde 
meldplichtperiode (01-05-2018 / 01-03-2020), wat zijn de consequenties? 
Dat betekent dat het bordje met de oproep om zich te melden als rechthebbende 
bij het graf blijft staan tot uiterlijk 01-05-2023. De beheerder is namelijk wettelijk 
verplicht gedurende 5 jaar de gelegenheid te bieden aan de rechthebbende om 
zich te melden. Bij melding door een rechthebbende na 01-06-2020 wordt € 15,00 
administratiekosten in rekening gebracht.  
Na 01-05-2025 is er wettelijk afstand gedaan indien zich niemand heeft gemeld. 


