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Wijzigingen Beheersverordening begraafplaats 2013 t.o.v. 2004 

 

OUD 2004 NIEUW 2013 

Artikel 1    

a. algemene a. gemeentelijke 

b. eigen graf: een graf, grafkelder 

daaronder begrepen 

b. particulier graf 

c. huur graf: een graf, grafkelder 

daaronder begrepen, waarvoor aan 

een natuurlijk of rechtspersoon voor 

bepaalde tijd het uitsluitend recht is 

verleend tot: 

1. het doen begraven en begraven 

houden van lijken; 

2. het doen bijzetten en bijgezet houden 

van asbussen met of zonder urnen; 

3. het doen verstrooien van as; 

= particulier graf (b en c samengevoegd tot 

b) 

- c. particulier kindergraf 

- d. particulier bovengronds graf 

- e. particuliere urnenkelder 

f. huur urnennis f. particuliere urnennis 

d.  g. 

e. h. 

g. i. 

h. j. 

i. k. 

j. verstrooiingsplaats gedenkplaats l. gedenkplaats of een verstrooiingsplaats 

- m.  

- n. 

k. o. 

m. p.  

l. rechthebbende: de rechthebbende op een 

huur / eigen graf 

q. natuurlijk persoon of rechtspersoon aan 

wie het uitsluitend recht is verleend op een 

particulier graf  

- r. 

- s. 

- t.  
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Artikel 2   

huur / eigen particulier graf mede verstaan: particulier 

bovengronds graf, particulier kindergraf, 

particuliere urnenkelder en particuliere 

urnennis 

  

  

Artikel 7  

1. 1. asverstrooiing toegevoegd 

2. Het lijk dient ………… 2 vervallen (is in de wet geregeld) 

3. 2. 

  

Artikel 9  

2. huur / eigen 2. particulier 

3. huur 3. particulier 

  

Artikel 10  

1. op werkdagen10.00 tot 15.00uur 1.a. 09.00 tot 15.00 uur 

op zaterdag van 09.00tot 12.00 uur 1.b. 09.00 tot 15.00 uur (= aangepast aan 

de praktijk) 

  

Artikel 11 Indeling graven en asberzorging Artikel 11 Indeling graven, asbezorging en 

aantal overledenen in particuliere graven 

1.a. huur graven 1.a. particuliere graven met grafrechten voor 

bepaalde tijd 

1.b. particuliere kindergraven met 

grafrechten voor bepaalde tijd 

1.c. particuliere bovengrondse graven met 

grafrechten voor bepaalde tijd 

1.d. particuliere urnenkelders met 

grafrechten voor bepaalde tijd 

 

1.b. huur urnennissen 1.e. particuliere urnennissen met grafrechten 

voor bepaalde tijd 

2 huur /eigen 2 particuliere 

  

Artikel 12   

periode grafrustperiode 

 Deze termijn kan niet worden verlengd 
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Artikel 13  

1 huur 1 particuliere 

2 huur 2 particuliere 

  

Artikel 14  

huur  particuliere 

  

Artikel 15  

1 huur 1 particulier 

3 (vervallen) 3 Een uitsluitend recht op een particulier 

graf geeft de rechthebbende zeggenschap 

over wie in dat graf wordt begraven en 

begraven wordt gehouden, onder de 

voorwaarden en de beperkingen van deze 

verordening 

4   4 laatste zin: Verlenging van het recht ……… 

 vervalt 

  

Artikel 16  

huur particulier 

- en risico 

  

Artikel 17  

1 Het recht op een huur / eigen graf kan op 

aanvraag van de rechthebbende worden 

overgeschreven ten name van de echtgenoot 

of levenspartner dan wel een bloedverwant 

of aanverwant tot en met de derde graad. 

Overschrijving op verzoek van de 

rechthebbende ten name van een ander dan 

vorengenoemde personen is slechts 

mogelijk, indien daarvoor gewichtige 

redenen bestaan 

1 Een grafrecht op een particulier graf kan 

worden overgedragen door overlegging aan 

de beheerder van een door de 

rechthebbende en de betrokken 

rechtsopvolger getekend bewijs van 

overdracht. Deze rechtsopvolger is een 

natuurlijk persoon of een rechtspersoon 

2 huur / eigen  particulier 

de echtgenoot of levenspartner dan wel een 

bloed- of aanverwant tot en met de derde 

graad 

een natuurlijk persoon of rechtspersoon 

Overschrijving ten name van een ander dan - 
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de in de vorige zin bedoelde persoon is 

slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige 

redenen bestaan 

3 is het college bevoegd het recht op het 

huur / eigen graf te doen vervallen. 

3 is het college bevoegd het grafrecht 

vervallen te verklaren. 

4 van een jaar - 

huur / eigen graf grafrecht 

Huur / eigen  particulier 

  

Artikel 18  

Huur / eigen particuliere 

  

 Artikel 19  (nieuw) Vervallen grafrechten 

  

Artikel 19 Artikel 20 

2 huur / eigen particulier 

4 - 

5 4 

6 huur 5 particuliere 

- 6 Voorwaarde voor het afgeven van een 

vergunning is dat te allen tijde de 

rechthebbende op een particulier graf 

eigenaar is en blijft van de grafbedekking 

zolang het graf niet geruimd mag worden 

7 artikel 22, lid 4 7 artikel 23, lid 4 

  

Artikel 20 Artikel 21 

  

Artikel 21 Artikel 22 

2 Het voornemen tot verwijdering van de 

grafbedekking wordt gedurende tenminste 

een jaar voorafgaande aan het tijdstip 

waarop de grafbedekking zal worden 

verwijderd door middel van een op het te 

ruimen graf te plaatsen bordje door het 

college bekendgemaakt, tenzij het adres van 

de rechthebbende bij het college bekend is. 

In dat geval maakt zij aan hem uiterlijk een 

jaar voor het genoemde tijdstip per brief hun 

2 Het voornemen tot verwijdering van de 

grafbedekking maakt het college tenminste 

een jaar voorafgaande aan het tijdstip 

waarop de grafbedekking zal worden 

verwijderd per brief aan de rechthebbende 

of, wanneer het een algemeen graf betreft, 

aan de belanghebbende bekend. Wanneer 

het adres van de rechthebbende of 

belanghebbende niet bekend is, maakt het 

college het voornemen tot verwijdering van 
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voornemen bekend de grafbedekking gedurende tenminste een 

jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de 

grafbedekking zal worden verwijderd door 

middel van een bij het graf te plaatsen 

bordje en bij de ingang van de begraafplaats 

bekend. 

 

3 rechthebbende 3 rechthebbende / belanghebbende 

twaalf weken drie maanden 

artikel 19 artikel 20 

4 De grafbedekking vervalt aan de gemeente 

indien: 

4 De grafbedekking vervalt aan de 

gemeente, zonder dat de gemeente tot enige 

vergoeding verplicht is, indien: 

  

Artikel 22 Onderhoud door de 

rechthebbende  

Artikel 23 Onderhoud door de 

rechthebbende of de gebruiker 

1 - 1 of de gebruiker 

2 twaalf weken 2 drie maanden 

3 - 3 of de gebruiker 

4 - 4 of de gebruiker 

  

  

Artikel 23 Artikel 24 

 En bovengrondse graven 

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente 

Hillegom 

Verordening op de heffing en invordering 

van lijkbezorgingsrechten 

  

- Artikel 25 Aansprakelijkheid 

  

Artikel 24 Artikel 26 

- 2 De beheerder draagt er zorg voor dat met 

de bij de ruiming van het graf nog aanwezige 

menselijke resten te allen tijde respectvol 

wordt omgegaan en dat bezoekers van de 

begraafplaats niet met menselijke resten 

worden geconfronteerd. 

2 overblijfselen van lijken 3 menselijke resten 

3 herbegraving elders 4 voor crematie of herbegraving in een 

particulier graf 
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 in een particulier graf 

4 huur / eigen 5 particulier 

- cremeren 

Huur urnennis Particuliere urnennis 

  

Artikel 25 Artikel 27 

  

Artikel 26 Artikel 28 

1 kan voorschriften 1houdt een register bij van de…………….en 

kan hiervoor nadere regels vaststellen 

Artikel 27 Artikel 29 

  

Artikel 28 Artikel 30 

1 vervalt 

2 wordt daarop deze verordening toegepast 1 is deze verordening van toepassing 

3 worden 2 zijn 

  

Artikel 29 Artikel 31 

  

Artikel 30 Artikel 32 

  

Artikel 31 Artikel 33 

 


