
Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
analyse verordeningen / reglementen 2011

VNG RK VKB opmerkingen / aanbevelingen

algemene zaken:

lay-out duidelijke inhoudsopgave

een inhoudsopgave vergroot de overzichtelijkheid 

aanzienlijk

juridische vorm algemene verwijzing naar relevante wetgeving geen algemene verwijzing naar relevante wetgeving geen algemene verwijzing naar relevante wetgeving

verduidelijkend om allereerst te verwijzen naar 

relevante wetgeving en dit niet terloops in de tekst te 

vermelden

bijlagen uitgebreide toelichting op de model-beheersverordening uitgebreide toelichting op het modelreglement uitgebreide toelichting op het modelreglement

modeluitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen model voorschriften graftekens en grafbeplantingen  

modeluitvoeringsbesluit graven, asbezorging en 

gedenkplaatsen

model grafakte voor particulier graf

model grafakte voor algemeen graf

begripsomschrijvingen:

algemeen graf in definitie niet vermeld bij wie in beheer

aangeven dat de beheerder de algemene graven in 

beheer heeft

in definitie wordt gesproken over de duur van 10 jaar

duur voor handhaving algemeen graf is aan de 

beheerder, echter minimaal 10 jaar volgens de Wlb; 

beperkend om in model-reglement de termijn in de 

definitie vast te leggen

particulier graf in definitie wordt gesproken over de duur van 20 jaar

duur voor uitsluitend recht kan volgens de Wlb tussen 

de 10-50 jaar zijn; beperkend om in model-reglement 

de termijn (deels) in de definitie vast te leggen.

grafrecht / uitsluitend recht geen omschrijving

omschreven in de Wlb, echter verduidelijkend om deze 

belangrijke term apart te noemen en te omschrijven

gedenkteken / grafbedekking / grafbeplanting
geen omschrijving; apart modeluitvoeringsbesluit 

opgenomen

geen omschrijving; apart model voorschriften graftekens 

en grafbeplantingen opgenomen geen omschrijving voorwaarden aangaande grafbedekking e.d. opnemen

het beheer:

verantwoordelijke voor beheer
geen omschrijving; onduidelijk wie aanspreekpunt is en 

wat beheer inhoudt verantwoordelijke / aanspreekpunt definiëren

administratie
geen omschrijving wie de administratie voert en wat de 

administratie doet / vastlegt verantwoordelijke / aanspreekpunt definiëren

geen regels opgenomen bij verhuizing rechthebbenden / 

gebruikers  

geen regels opgenomen bij verhuizing rechthebbenden / 

gebruikers

vastleggen dat rechthebbenden / gebruikers verplicht 

zijn adreswijzigingen door te geven

verwijzing naar een lijst met de tarieven verwijzen naar een heffingsverordening / tarieflijst

openstelling en ordemaatregelen
geen regels opgenomen over toegang auto's, (brom) 

fietsen c.q. maximum snelheid gedragsregels begraafplaats opnemen

geen regels opgenomen voor steenhouwers, e.d. 

aangaande het mogen uitvoeren van werkzaamheden
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regels opgenomen aangaande de openstelling van 

ontvangstruimten

zinvol om vast te leggen of er gefotografeerd / gefilmd 

mag worden.

zinvol om vast te leggen dat er geen goederen te koop 

aangeboden mogen worden

zinvol om asverstrooiingen, anders dan na 

toestemming van de beheerder te verbieden.

wordt genoemd in de wetgeving, echter zinvol om in 

de 'toelichting' regels op te nemen over metalen 

kisten, lijkhoezen, attributen die meegaan in de kist, 

e.d.

zinvol om te verwijzen naar een indeling / plattegrond 

van de begraafplaats, ter voorkoming dat 

nabestaanden een graf willen op een ongewenste 

locatie.

indeling graven
uitgifteduur particulier graf wordt beperkt tot minimaal 

10 en maximaal 30 jaar. Verlenging is natuurlijk mogelijk

er worden geen voorwaarden gesteld aan de 

uitgifteduur, anders dan vermeld in de Wlb

uitgifteduur particulier graf wordt beperkt tot minimaal 

15 en maximaal 30 jaar. Verlenging is natuurlijk mogelijk

beperkend om in model-reglement / verordening de 

termijnen vast te leggen

uitgifteduur algemeen graf wordt gesteld op 15 jaar

beperkend om in model-reglement / verordening de 

termijnen vast te leggen

algemene graven worden niet genoemd als een 

mogelijkheid van uit te geven graven, toch worden er 

wel voorwaarden gesteld aan algemene graven er worden geen regels gesteld aan strooivelden

er worden regels gesteld voor algemene en particuliere 

graven, maar niet voor de genoemde urnengraven en -

nissen en strooivelden. voor alle geboden mogelijkheden nadere regels stellen

grafrechten
het bestuur kan om canonieke redenen een begrafenis 

of  bijzetting  weigeren…

bij overlijden rechthebbende, overdracht niet-familie 

alleen bij gewichtige redenen

bij overlijden rechthebbende, overdracht niet-familie 

alleen na goedkeuring bestuur

bij overlijden rechthebbende worden geen voorwaarden 

gesteld ten aanzien van de overdracht van de 

grafrechten

verlenging grafrechten uitsluitend per 10 jaar

beperkend om in model-reglement / verordening de 

termijnen vast te leggen

geen voorwaarden

voorwaarden bij verlenging t.a.v. onderhoudsstaat c.q. 

mogelijkheid tot beëindiging grafrechten geen voorwaarden

 uitgebreide omschrijving bij verlenging

na afloop recht bewaren as, wordt de as verstrooid

vastleggen wat er met de as wordt gedaan als familie 

geen keuze maakt

grafbedekkingen
1x/jr. schoonmaken gedenkteken en onderhoud 

winterharde grafbeplanting doet beheerder

onderhoud volledig uit te voeren door de 

rechthebbende

schoonhouden en stellen gedenkteken en snoeien 

grafbeplanting doet beheerder

geen voorwaarden

voorwaarden bij evt. schadeherstel grafbedekking 

opgenomen geen enkele aansprakelijkheid bij schade

verantwoordelijkheid bij schade grafbedekking op 

nemen

voorwaarden opgenomen bij renovatie / ophoging delen 

van de begraafplaats

ruiming van graven
grafbedekking kan tot 13 weken na de verwijdering 

worden afgehaald. Daarna van de gemeente

grafbedekking kan tot 3 maanden na het eindigen van de 

grafrechten worden verwijderd door de rechthebbende. 

Daarna van de beheerder

grafbedekking kan meteen na afloop van de rechten 

door de beheerder worden verwijderd

(urnen)graven mogen drie maanden na de vervaldatum 

worden geruimd.
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indien een rechthebbende afstand doet van een 

grafrecht is er geen aanspraak op enige vergoeding.

opgravingen worden alleen uitgevoerd door 

professionals / gecertificeerde bedrijven. Deze 

omschrijving is dubbel opgenomen: art. 8 en art. 25

voor kwaliteitsborging goed om vast te leggen wie 

opgravingen / ruimingen mogen uitvoeren

bij een opgraving zijn alleen aanwezig, die personen die 

de opgraving uitvoeren

alleen met schriftelijke toestemming van de beheerder 

kan men bij een opgraving aanwezig zijn

vastleggen wie er wel / niet bij een opgraving aanwezig 

zijn

de rechthebbende / nabestaande van een particulier 

graf / algemeen graf kunnen schriftelijk een verzoek 

indienen voor herbegraving elders of crematie

de rechthebbende / nabestaande van een particulier 

graf / algemeen graf kunnen schriftelijk een verzoek 

indienen voor herbegraving elders of crematie.

 

voordat tot ruiming wordt overgegaan wordt bezien of 

een graf gespaard wordt vanwege historische betekenis 

of opvallende kwaliteit van de grafbedekking

voordat tot ruiming wordt overgegaan wordt bezien of 

een graf gespaard wordt vanwege historische betekenis 

of opvallende kwaliteit van de grafbedekking

aanvullende bepalingen:
overgangsbepalingen opgenomen van oude naar nieuwe 

verordening c.q. datum inwerkingtreding nieuwe 

verordening.

overgangsbepalingen opgenomen van oude naar nieuwe 

verordening c.q. datum inwerkingtreding nieuwe 

verordening.

overgangsbepalingen opgenomen van oude naar nieuwe 

verordening c.q. datum inwerkingtreding nieuwe 

verordening.

regels vastgesteld voor grafrechten waarvan de tijdsduur 

niet meer is vast te stellen c.q. grafrechten voor 

onbepaalde tijd.

strafbepalingen opgenomen indien er gehandeld wordt 

in strijd met de artikelen.

welke sancties worden gehanteerd indien er gehandeld 

wordt in strijd met de genoemde artikelen

Regels opgenomen voor het sluiten van een 

begraafplaats.

klachtenregeling opgenomen klachtenregeling opgenomen opnemen hoe klachten worden behandeld

Pagina 3 van 3


