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TOELICHTING BIJ INVULLEN GRAFAKTE 
 
Wat staat er op de nieuwe grafakte? 
De geregistreerde gegevens, de naam van de overledene, het grafnummer en de 
naam van de rechthebbende. 
 
De naam van mijn partner staat er niet bij? 
De graven worden niet direct op naam gesteld, maar op naam van de 
rechthebbende. Deze kan meerdere graven op naam hebben staan. Pas bij 
overlijden wordt de overledene aan het betreffende graf gekoppeld. 
 
Wat is de grafcode? 
Dit is een unieke code waarop de registratie is gebaseerd. Deze code bestaat uit 
het perk, de regel in het perk en het grafnummer.  
 
Wat is een particulier graf? 
Dit is een type graf. Het is een enkel graf voor één overledene in een perk en op 
een regelnummer. 
 
Als er bij kenmerk staat ‘Gereserveerd’ wat betekent dat? 
Dan is het graf gereserveerd, maar op dit moment nog leeg. De grafrechten zijn 
dan wel al aangekocht. 
 
Wat wordt bedoeld met ‘Staat’? 
Dit is de staat van onderhoud van het bestaande monument. Dit kan goed, matig 
of slecht zijn. Is de staat van het graf aangeduid met ‘slecht’, dan wordt de 
rechthebbende gevraagd om het monument op te knappen. 
 
Wat wordt bedoeld met ‘Verantwoordelijke’? 
Dit is degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het grafmonument. 
In de meeste gevallen is dit de rechthebbende, maar het onderhoud aan het 
monument kan ook zijn afgekocht via het steenfonds. In dat geval wordt het 
monument door de vereniging onderhouden. 
Staat er: ‘vereniging’, dan is het graf al op naam van de vereniging gezet. 
 
Wat wordt bedoeld met ‘Verkrijging’? 
Met deze vermelding wordt aangegeven of er onbepaalde dan wel bepaalde 
rechten van toepassing zijn. Het verschil hiertussen is uitgelegd onder de vragen 
bij ‘Algemeen’. 
 
Wat is de ‘Verkrijgingsdatum’? 
Bij bepaalde grafrechten wordt de verkrijgingsdatum vermeld (= aankoopdatum). Op 
basis van deze datum kan de ingangsdatum, de einddatum en de datum van 
aanschrijven voor het betreffende graf bepaald worden. Bij onbepaalde grafrechten 
is dit niet aan de orde. Deze grafrechten eindigen in principe niet, zolang wordt 
voldaan aan de verplichtingen. 
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Wat wordt bedoeld met ‘Ingangsdatum grafrecht’? 
Dit is de datum waarop het grafrecht start, het grafrecht is bepaald op 40 jaar. 
Vanaf 15-04-2014 gaat dit grafrecht direct in na betaling, de ingangsdatum is dan 
gelijk aan de verkrijgingsdatum. Tot 15-04-2014 was het voor echtparen mogelijk 
om de termijn van 40 jaar te laten ingaan nadat ook de partner werd begraven. 
Bij onbepaalde grafrechten wordt de ingangsdatum alleen vermeld indien bekend, 
dit heeft geen gevolgen voor de termijn. 
 
Wat wordt bedoeld met ‘Kelder’? 
Dit geeft aan of er een kelder is toegepast in het graf. 
 
Wat wordt bedoeld met ‘Aanschrijven’? 
Bij bepaalde grafrechten moet de rechthebbende na 38 worden aangeschreven met 
de vraag of er ook verlengd moet worden. Het jaartal geeft het jaar van 
aanschrijven weer. 
 
Er staan geen gegevens van de overledene ingevuld? 
In dat geval is er nog geen overledene gekoppeld aan het graf. Er is sprake van 
een gereserveerd graf, waarvan de grafrechten zijn aangekocht voor een nog te 
overlijden persoon. 
 
Mag ik de vermelde gegevens corrigeren of aanvullen als dit niet correct 
is? 
U kunt de gegevens zelf aanvullen en corrigeren op het formulier en aan ons 
retourneren. Wij nemen dit over in de registratie. Dit leidt niet altijd tot nieuwe 
formulieren. 
 


