
Veel gestelde vragen 
over het verlengen van de uitgiftetermijn van eigen graven en de onderhoudstermijn van 

algemene graven. 

 

1. Wat is het verschil tussen een eigen graf en een algemeen graf? 

Antwoord:  

Voor een eigen graf verleent de gemeente het uitsluitend recht om in een graf te 

begraven. Het recht wordt verleend aan de rechthebbende. De rechthebbende heeft 

zeggenschap over het graf en bepaalt wie (en wanneer) er in het graf wordt begraven. 

Het uitsluitend recht wordt voor 20 jaar verleend en kan door de rechthebbende steeds 

met 10 jaar worden verlengd (tegen betaling). 

In een eigen graf hoeft niet direct begraven te worden, het kan dus gereserveerd worden 

voor een latere begraving. Een echtpaar of andere gerelateerden kunnen daardoor naast 

elkaar begraven worden. 

 

Met de uitgifte van een algemeen graf biedt de gemeente de gelegenheid om een 

overledene 20 jaar te begraven. Een algemeen graf wordt uitgegeven voor directe 

begraving, reservering is niet mogelijk. Voor een algemeen graf wordt een ‘gebruiker’ 

geregistreerd. De gebruiker is de contactpersoon voor het algemene graf. De gebruiker 

kan een grafgedenkteken laten plaatsen. 

Na afloop van de termijn van 20 jaar kan de gemeente een algemeen graf ruimen en 

weer gebruiken voor een nieuwe begraving. 

 

2. Wat is de grafrusttermijn? 

Antwoord: 

In de Wet op de lijkbezorging is bepaald dat een graf minimaal 10 jaar niet geroerd mag 

worden. Dit wordt de wettelijke grafrusttermijn genoemd. Een overledene blijft dus 

minimaal 10 jaar begraven. In principe mag een graf na die termijn geruimd worden. 

De gemeente kan in een verordening opnemen dat de uitgiftetermijn van een graf langer 

is dan 10 jaar. In de Beheersverordening begraafplaatsen Veere 1998 is bepaald dat de 

uitgiftetermijn van zowel een eigen als een algemeen graf 20 jaar is. Formeel kan alleen 

de uitgiftetermijn van een eigen graf verlengd worden. 

 

3. Waarom kan de onderhoudstermijn van een algemeen graf nu toch verlengd 

worden? 

Antwoord: 

Vanaf 1 april 1998 worden de algemene graven voor 20 jaar uitgegeven. De eerste 

termijnen lopen dus af op 1 april 2018 en dat betekent dat nabestaanden daarna geen 

zeggenschap meer hebben over het graf. De gemeenteraad heeft overwogen dat dit 

moment voor sommige nabestaanden te vroeg komt. Om die reden heeft de 

gemeenteraad besloten om nabestaanden de mogelijkheid te geven om de 

onderhoudstermijn van het graf nog 2 maal 10 jaar te verlengen. 

 

4. Worden graven geruimd in de gemeente Veere? 

Antwoord: 

Het huidige beleid van de gemeente Veere is dat graven niet worden geruimd. Omdat dit 

een politieke keuze is, is het mogelijk dat er in de (verdere) toekomst andere keuzes 

worden gemaakt. 

Om betaalbare nieuwe begraafcapaciteit te realiseren wordt vanaf 2018 in Koudekerke 

een pilot uitgevoerd met het ophogen van een oud grafveld. Bovenop de bestaande oude 



graven wordt een nieuwe laag grond opgebracht. In de nieuwe laag wordt weer opnieuw 

begraven. De oude graven worden hiervoor niet geruimd. 

 

5. Wat gebeurt er met de graven die voor 1 april 1998 zijn uitgegeven? 

Antwoord: 

De eigen graven die zijn uitgegeven voor 1 april 1998 zijn uitgegeven voor onbepaalde 

tijd. Dit betekent dat het uitsluitend recht nooit verloopt en dat het graf altijd in stand 

blijft. De rechthebbende kan wel vrijwillig afstand doen van het graf. Voor het uitsluitend 

recht worden nooit meer kosten in rekening gebracht. 

De rechthebbende is wel verantwoordelijk voor de zorg voor het grafgedenkteken. Als 

het in slechte staat is moet het hersteld worden, anders wordt het weggehaald. 

 

Voor de algemene graven is het niet in alle gevallen duidelijk onder welke voorwaarden 

deze graven zijn uitgegeven. Zeker niet voor de zeer oude graven. Om die reden wordt 

voor deze algemene graven een algemeen pardon toegepast. De graven blijven in stand. 

De nabestaanden zijn wel verantwoordelijk voor de zorg voor het grafgedenkteken. Als 

het in slechte staat is moet het hersteld worden, anders wordt het weggehaald. 

 

6. Zijn de rechthebbenden en de gebruikers bekend bij de gemeente Veere 

Antwoord: 

Vanaf 1 april 1998 wordt bij de uitgifte van graven een rechthebbende (eigen graf) of 

een gebruiker (algemeen graf) geregistreerd. Voor de aanschrijving worden de 

adresgegevens gecontroleerd. Als een geregistreerde rechthebbende of gebruiker is 

overleden dan worden de nabestaanden aangeschreven met het verzoek om een nieuwe 

rechthebbende of gebruiker te laten registreren. Als zich hiervoor geen nieuwe 

rechthebbende of gebruiker meldt, dan vervalt de zeggenschap over het graf. 

Er kan maar één rechthebbende of gebruiker geregistreerd worden. De nabestaanden 

moeten onderling uitmaken wie hiervoor wordt geregistreerd. 

 

7. Wat zijn de consequenties als de uitgiftetermijn of de onderhoudstermijn niet 

wordt verlengd? 

Antwoord: 

Als de uitgiftetermijn van een eigen graf of de onderhoudstermijn van een algemeen graf 

niet wordt verlengd dan maakt de gemeente het graf onderhoudsarm. Dit betekent dat 

het grafgedenkteken wordt verwijderd en dat het grafoppervlak wordt ingezaaid met 

gras. 

 

8. Hoeveel tijd is er om te beslissen over het verlengen van de uitgiftetermijn of 

de onderhoudstermijn? 

Antwoord: 

De deadline is de datum waarop de termijn afloopt. Dat is dus exact 20 jaar na de datum 

van uitgifte (bijvoorbeeld 1 april 1998 eindigt op 31 maart 2018). Als de termijn niet 

wordt verlengd, dan wordt kort na die datum begonnen met het onderhoudsarm maken 

van het graf. 

De rechthebbende of de gebruiker wordt hierover vroegtijdig schriftelijk geïnformeerd. 

Als er binnen 3 maanden geen reactie is ontvangen, dan wordt er tot het einde van de 

termijn een mededeling gedaan op een bordje bij het betreffende graf. 

Na de afloop van de termijn is verlenging niet meer mogelijk. Ook niet als nabestaanden 

pas na afloop van de termijn kennis krijgen dat de termijn is verlopen. 

 



9. Wat gebeurt er met het grafgedenkteken? 

Antwoord: 

Als de uitgiftetermijn of de onderhoudstermijn niet wordt verlengd dan wordt het 

grafgedenkteken (grafsteen) verwijderd. Het grafgedenkteken wordt 6 maanden in 

opslag genomen. Op verzoek kan het grafgedenkteken overgedragen worden aan de 

rechthebbende of gebruiker. Wordt dit niet verzocht dan wordt het grafgedenkteken na 6 

maanden vernietigd. Dit verzoek kan gedaan worden via uitvaart@veere.nl 

 

10. Wat houdt het onderhoud van het graf in? 

Antwoord: 

De gemeente zorgt voor een goede staat van onderhoud van de gehele begraafplaats. Dit 

houdt in dat het groen, de paden, de parkeerplaatsen, etc. worden onderhouden. 

Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat de grafoppervlakten en grafgedenktekens er 

“netjes” uit blijven zien, zodat de begraafplaats als geheel een verzorgd aanzien heeft. 

Na verzakking worden gedenktekens opnieuw gesteld en daar waar nodig gereinigd. De 

winterharde beplanting op de grafoppervlakten wordt vrijgehouden van onkruid en indien 

nodig gesnoeid. 

 

11. Wat zijn de kosten van het verlengen van de uitgiftetermijn of de 

onderhoudstermijn? 

Antwoord: 

Het huidige tarief voor het verlengen van het uitsluitend recht op één eigen graf is 

€ 526,00 voor een periode van 10 jaar. De volgende verlenging voor een periode van 10 

jaar is pas mogelijk binnen 2 jaar voor de afloop van de uitgiftetermijn. Het is dus niet 

mogelijk om nu al voor meerdere periodes van 10 jaar te betalen. 

Houdt u er rekening mee dat het tarief ieder jaar met enkele procenten wordt verhoogd. 

 

Het huidige tarief voor het verlengen van de onderhoudstermijn van een algemeen graf 

is € 520,00 voor een periode van 10 jaar. De tweede (en tevens laatste) verlenging voor 

een periode van 10 jaar is pas mogelijk binnen 2 jaar voor de afloop van de 

onderhoudstermijn. Het is dus niet mogelijk om nu al voor de tweede periode van 10 jaar 

te betalen. 

Houdt u er rekening mee dat het tarief ieder jaar met enkele procenten wordt verhoogd. 
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