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Toelichting wijzigingen Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2013 
 
 
De wijzigingen in de Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2013 ten opzichte van de 
Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2011 zijn in deze toelichting nader belicht.  

 
 
Artikel 8  

Lid 3 is uitgebreid. De keuze om het grafrecht om te zetten naar onbepaalde tijd werd alleen geboden 
bij het uitgeven van een nieuw graf of wanneer de termijn verstreken is. Deze keuze moet ook gemaakt 
kunnen worden wanneer door een bijzetting in het graf de termijn niet toereikend is en er in ieder geval 
een verplichte verlenging van tien jaar plaats moet vinden.  Ook is de mogelijkheid toegevoegd om te 
verlengen met een periode van 20 jaren. Het komt voor dat rechthebbenden achteraf verzoeken de 
periode voor de grafrechten alsnog om te zetten naar onbepaalde tijd. Er wordt nu een “bedenktijd”van 
een jaar geboden. Het uitsluitend recht kan dan alsnog met terugwerkende kracht worden verlengd met 
20 jaar of worden omgezet naar onbepaalde tijd. 
 
Aangepast is dat de verlenging zou moeten worden aangevraagd. Dit is hier niet het geval. In geval van 
begraving of bijzetting in een graf waarvan de termijn binnen 10 jaar afloopt dient verplichte verlenging 
plaats te vinden.  

  
 

Artikel 17  
 
-  Lid 1 is uitgebreid. Toegevoegd is om rechthebbenden een jaar bedenktijd te geven om alsnog het 

grafrecht om te zetten naar een uitsluitend recht voor onbepaalde tijd. 
- Lid 11 is toegevoegd. Sinds november 2011 is de mogelijkheid gecreëerd het onderhoud door de 

gemeente Ridderkerk te laten uitvoeren. Dit is uitsluitend mogelijk bij graven voor onbepaalde tijd, 
uitgegeven vanaf december 2011, onder gelijktijdig overschrijven van de grafrechten op naam van de 
Gemeente Ridderkerk.  
Hierdoor werd de voormalig rechthebbende als belanghebbende geregistreerd. Echter het was niet 
duidelijk welke rechten en plichten de belanghebbende had. Door toevoeging van dit lid is duidelijk 
welke rechten de “belanghebbende” heeft van een “nieuw”graf voor onbepaalde tijd, . De 
belanghebbende heeft het recht van begraven en bijzetten, het plaatsen van een grafmonument en 
overige grafbedekking, almede het onderhouden van deze grafbedekkingen.    
Echter de gemeente is rechthebbende en verantwoordelijk en aansprakelijk voor het graf en de daarbij 
behorende grafbedekking. Wanneer de belanghebbende schade veroorzaakt zal dan ook deze door de 
gemeente aansprakelijk worden gesteld. 

 In het uitvoeringsbesluit wordt geregeld welke onderhoudswerkzaamheden en met welke frequentie 
deze onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 

 
Artikel 27 
 
- Lid 2 is uitgebreid doordat artikel 8 is aangepast. Toegevoegd is dat de gemeente ook kan voorzien in 

het onderhoud van graven, welke zijn uitgegeven voor bepaalde tijd en waar na begraven of bijzetting 
de termijn binnen 10 jaar afloopt en op verzoek zijn omgezet naar onbepaalde tijd. 

 
 
   
 
 
 


