
Hoelang van tevoren worden nabestaanden op de hoogte gebracht van het vervallen en de 

ontruiming van een graf? 

Plan is 1 jaar van te voren, nu is het 8 a 9 maanden. Bij niet verlengen krijgen ze een brief van 

bevestiging afstand. 3 Maanden na het aflopen van de huurtermijn wordt de grafbedekking 

verwijderd. (*Dit is in de normale gevallen, dus aanschrijven voor afloop huurtermijn). 

Na 3 maanden krijgt de afdeling een lijstje met graven waarvan de grafbedekking af kan. Het is voor 

sommige nabestaanden tussen 3 maanden en een half jaar. Er wordt alleen bovengronds geruimd. 

Ondergronds is pas als het graf opnieuw wordt uitgegeven. 

* uitleg niet normale gevallen: Er zijn graven waar in het verleden (voor 2013) niet gereageerd is op 

de vraag of men wil verlengen. Bij deze graven is onbekend of de gemeente een brief heeft gestuurd 

waarin er gezegd wordt dat het graf is vervallen aan de gemeente. Ook weten we niet of er een 

bordje heeft gestaan bij het graf. Deze graven gaan binnenkort ook opgepakt worden. Deze 

nabestaanden krijgen nog één keer de kans om het graf opnieuw in te huren of afstand te doen van 

het graf. Een soort coulanceregeling. Als de rechthebbende niet meer leeft of niet te vinden is, wordt 

er een jaar lang een bordje bij dit graf geplaatst. 

 

Vervalt de jaarlijkse schoonmaak van de graven, urnennissen en de winterharde beplantingen in 

zijn geheel? En zo niet, hoe vaak wordt dat in de toekomst dan gedaan? 

Nee, alleen de jaarlijkse schoonmaak van de graven. Dit hoeft wettelijk gezien ook niet meer sinds 

2010. De winterharde beplanting op de graven houdt de afdeling nog wel bij. De winterharde 

beplanting die naast het graf staat is in het verleden toegestaan. Deze moet de rechthebbende zelf 

bijhouden. 

Beplanting naast het graf wordt nu niet meer toegestaan. Winterharde beplanting snoeien op het 

graf is 1 keer per jaar. Alle beplanting dat afbreuk doet aan het zicht op de begraafplaats (als het 

dood is) wordt ook verwijderd. Dus ook 1-jarige beplanting. 

 

Op welke wijze informeert u nabestaanden dat de grafbedekking binnen vier weken na de 

verwijdering moet worden afgehaald en dat het anders aan de gemeente vervalt? 

In de brief van ‘bevestiging afstand’ wordt gemeld dat de grafbedekking na 3 maanden door ons 

wordt verwijderd. Tot die tijd hebben ze de mogelijkheid om zelf nog dingen te verwijderen in 

overleg met de beheerder van de begraafplaats. 

 

Hebben nabestaanden invloed op de dag waarop iemand begraven wordt of dat er asbezorging 

plaatsvindt? 

In overleg met de beheerder van de begraafplaats wordt er een dag en tijd afgesproken voor een 

begrafenis of asbusbijzetting. Dit natuurlijk wel binnen de wettelijke termijnen waarbinnen begraven 

moet worden. De communicatie loopt vaak via de uitvaartverzorger.  

Het kan 6 dagen in de week, tussen 9 en 5. Geen begrafenissen op dezelfde tijd op dezelfde 

begraafplaats. Over het algemeen zijn er niet veel begrafenissen op dezelfde dag, dus hebben de 



nabestaanden vrij ruime keuze in tijden. Buiten de regulieren tijden kan er een vergunning 

aangevraagd worden. Dit staat allemaal in de verordening/uitvoeringsbesluiten beschreven. 


