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Toelichting wijzigingen Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2016 
 
 
De wijzigingen in de Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2016 ten opzichte van de 
Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2013 zijn in deze toelichting nader belicht.  
 
Algemeen 

- De Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2013 spreekt over “eigen” graven. Echter 
de Wet op de Lijkbezorging hanteert de term “particuliere” graven. Derhalve is de term “particulier 
graf” in de gehele verordening doorgevoerd. 

- Overal waar wordt verwezen naar nadere regelgeving is “nader vast te stellen regels” gewijzigd in 
“nader vast te stellen of vastgestelde regels”. 

 
Artikel 1 

- Lid a “ begripsomschrijving “Graf” is toegevoegd.  
- Bij lid c.3 is de leeftijd van kinderen die begraven kunnen worden in een particulier kindergraf 

verhoogd naar “tot 18”. Het overlijden van een kind heeft een enorme impact op de nabestaanden 
en de directe omgeving zoals school en verenigingen. In dat kader is gesproken over de leeftijd 
van het kind dat in een kindergraf begraven mag worden. Op dit moment mogen alleen kinderen tot 
12 jaar worden begraven in de particuliere kindergraven. Het burgerlijk wetboek hanteert leeftijden 
tot 14 en 18 jaar. Door deze verhoging van de leeftijd dient ook het betreffende uitvoeringsbesluit 
te worden aangepast voor wat betreft de afmetingen van een kindergraf en zal er een nieuw vak 
gereserveerd gaan worden wat zal worden ingericht voor kindergraven. 

- Lid c.4 particulier urnengraf is aangevuld met “boven- of ondergronds”. Urnen zijn niet slechts 
geplaatst in een urnengraf maar ook bovengronds in de urnentuin. 

- Lid d. door het vervallen van algemene kindergraven is er geen onderverdeling meer voor 
algemene graven. 

- Lid d.2 algemeen kindergraf komt te vervallen. Tot 2011 was er, specifiek voor kinderen, alleen de 
mogelijkheid deze in een algemeen kindergraf te laten begraven. Algemene graven, dus ook 
algemene kindergraven, worden ter beschikking gesteld voor 20 jaar en mogen daarna door de 
gemeente worden geruimd. Het ruimen van kindergraven is, gezien de emotionele lading, 
ongewenst. Om die reden zullen alle algemene kindergraven administratie worden omgezet naar 
particuliere kindergraven en bestaan er na de inwerkingtreding van deze verordening geen 
algemene kindergraven meer. Door het vervallen van lid d.2 is de omschrijving van lid d 
aangepast. 

- Lid m is uitgebreid met de begripsomschrijving “belanghebbende” bij een graf voor onbepaalde tijd, 
welk na december 2011 is uitgegeven. 

- Bij lid s “opgraven” is het woord “lijken” verwijderd.  
 

  Artikel 3 
- Toegevoegd is dat steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen zich altijd 

moeten melden wanneer zij werkzaamheden op de begraafplaats moeten verrichten. 
 

Artikel 7 
- Toegevoegd is lid 3. Voor diegene die in de uitvaart voorziet en/of gebruik maakt van het 

mortuarium worden regels opgesteld waar men zich aan dient te houden, zoals de verplichting 2 
dragers aan te leveren bij een uitvaart, niet op of tussen de graven staan, aangeven waar het 
tijdelijke verwijderde gedenkteken gesitueerd moet worden en of dit al dan niet afgedekt moet 
worden.  
 

Artikel 8 
- Lid 3 is toegevoegd “van verlenging”, zodat duidelijk is wélke periode kan worden gewijzigd door 

de rechthebbende. 
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- Lid 4 is vervallen. Zoals al in lid 3 wordt aangegeven kan verlengd worden met een periode van 10 
of twintig jaar. In beginsel wordt een uitsluitend recht altijd verleend voor een volle 20 jaar, 
ingaande op 1 januari het jaar volgend op de datum van uitgifte. Van afronding van een periode 
van verlenging is dus nooit sprake. 

- Door het vervallen van lid 4 wordt lid 5 hernummerd tot lid 4. 
 
 

Artikel 9  
- Het lijkomhulselbesluit 1998 is per 1 januari 2013 vervallen. De wijze van begraven is geregeld in 

het Besluit op de lijkbezorging, paragraaf 2.  
 

Artikel 12 
- Lid 1.b vervalt. Vanaf de inwerkingtreding van deze verordening zijn er geen algemene 

kindergraven meer en zullen ook niet meer worden uitgegeven. Sinds 2011 is de mogelijkheid 
gecreëerd kinderen en foetussen te begraven in een particulier graf, welke worden/zijn uitgegeven 
voor een periode van 80 jaar. 

 
Artikel 17 

- Door toevoeging van een nieuw lid 2 en lid 7 zijn lid 3 t/m 12 hernummerd. 
- Lid 1 is gewijzigd door het toevoegen van lid 2. De periode van het uitgeven van graven werd voor 

alle soorten graven, dus ook voor urnengraven en urnennissen gelijk gesteld. In lid 2 wordt er voor 
het verlenen van het uitsluitend recht voor urnenplaatsen, een keuzemogelijkheid geboden voor de 
duur van de termijn van 10 of 20 jaar. Daar voor het plaatsen van een urn geen rekening hoeft te 
worden gehouden met de grafrusttermijn van 10 jaar, wordt het op deze manier eenvoudiger, 
zonder al te grote financiële gevolgen alsnog voor een andere asbestemming te kiezen en zit men 
niet “vast” aan de betrekkelijk lange periode van 20 jaar. 

- Lid 6 het artikel- en lidnummer van de verwijzing naar een particulier graf zijn aangepast door de 
toevoeging van een lid in artikel 1. Toegevoegd is de mogelijkheid van een bedenktijd van een jaar 
na de aanvraag van de verlenging. Bij het verlenen van een uitsluitend recht bij een nieuw 
uitgegeven graf wordt een jaar bedenktijd gegeven om het grafrecht alsnog om te zetten naar 
onbepaalde tijd in plaats van de “standaard” 20 jaar. Bij verlenging moet deze mogelijkheid er 
daarom ook zijn. 

- Lid 7 is toegevoegd. Naar aanleiding van de keuzemogelijkheid van de termijn bij het uitgeven van 
een particulier(e) urnengraf of urnennis is ook een mogelijkheid geboden tot een kortere 
verlengingsperiode van 5 jaar. Verlengen met 10 blijft ook mogelijk. Hiermee vervalt voor 
urnenplaatsen de verlengingsmogelijkheid van 20 jaar. Voor deze optie wordt in de praktijk nooit 
gekozen.   

- Lid 12 verwijderd is “met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening”. Deze bijzin is in 
2011 opgenomen in de tekst maar is nu voortdurend. 

- Lid 13. Hierin is de verwijzing naar artikel 17 lid 1 aangepast. 
- Lid 14 is toegevoegd. Om iedereen die met een verlies van een kind te maken krijgt de 

mogelijkheid te geven een kind in een foetus-/kindergraf voor een lange periode te kunnen laten 
begraven, zonder de zorg van een eventuele ruiming na 20 jaar, worden alleen (nog) particuliere 
foetus-/kindergraven uitgegeven. Omdat de kosten van een particulier graf niet voor iedereen zijn 
op te brengen en dit geen zorg moet zijn voor iemand die een kind verliest, zullen deze graven 
voor de Ridderkerkse inwoners kosteloos worden uitgegeven. Het kosteloos uitgeven van foetus- 
en kindergraven kan resulteren in meer aanvragen voor deze graven uit andere omliggende 
gemeenten. Het uitgeven van deze graven aan uitsluitend inwoners van de gemeente Ridderkerk 
kan dit voorkomen. 

- Lid 15 is toegevoegd. De bestaande algemene kindergraven zijn vanwege de gevoeligheid van dit 
onderwerp onaangeroerd gebleven, ondanks dat de termijn van 20 jaar in vele gevallen al is 
verstreken. Om te voorkomen dat deze graven in de toekomst alsnog geruimd kunnen worden, 
worden deze graven administratief omgezet naar partculiere kindergraven. Er zijn 72 
geregistreerde algemene kindergraven. Deze graven zijn uitgegeven tussen 1991 en 2010.  

 
Artikel 20 
Lid 2. In de verwijzing naar artikel 17 is door de uitbreiding van dit artikel het lidnummer aangepast. 
 
 
 



 

 Toelichting wijzigingen Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2016 
 (Bijlage raadsvoorstel).   
   
  
 3 

Artikel 23 
- Lid 1.a. Bij de verwijzing naar artikel 17 is door het uitbreiden van dit artikel het lidnummer 

aangepast. 
- Lid 5. Ook hier is de verwijzing naar artikel 17 aangepast. 

 
 Artikel 26 

- Lid 1. Toegevoegd is “op het graf” aangebracht grind, zodat niet het idee kan ontstaan dat grind 
ook tussen de graven zou worden toegestaan. Toegevoegd is ook dat de rechthebbenden zelf voor 
het aanvullen van andere bodembedekkende materialen, zoals schelpen, boomschors e.d. moeten 
zorgen. 

 
Artikel 27 
Lid 2. Door uitbreiding van artikel 17 is bij de verwijzing naar dit artikel het lidnummer aangepast. 
 
Artikel 28  
Lid 5. Toegevoegd is “bijzetting”. Een urn kan ook worden bijgezet op of in een graf. 

 
Artikel 29 

- Bij lid 1 is toegevoegd: “Of een graf geschud kan worden is afhankelijk van de plaatselijke situatie”. 
Door bijvoorbeeld een hoge grondwaterstand, wortelgroei van bomen kan bij het openen van een 
graf blijken dat het niet mogelijk is het graf te schudden. 

- Het oorspronkelijk lid 2 is verwijderd. Het niet mogen plaatsen van een liggend gedenkteken is niet 
afhankelijk van het al dan niet schudden van deze graven. De gedenktekens op deze graven 
bestaan van oorsprong alle uit een staande steen met daarvoor grasstroken. Om het aanzien van 
de begraafplaats niet te verstoren is het plaatsen van een liggend gedenkteken in zijn 
algemeenheid niet toegestaan bij deze graven dus ook niet bij het opnieuw uitgeven van of 
bijzetten in deze graven. In het “uitvoergingsbesluit grafbedekking 2016” wordt gespecificeerd op 
welke graven geen liggende gedenktekens mogen worden aangebracht. Hierdoor valt dit 
onderwerp niet onder Hoofdstuk 29.  

- Toegevoegd is een nieuw lid 2. Op het grootste gedeelte op begraafplaats Rusthof is het 
grondwaterpeil dermate hoog dat het ongewenst is, zowel voor familie van de overledene als voor 
de medewerkers van de begraafplaatsen, deze vakken nog te schudden. Slechts de nieuwere 
graven, welke op een verhoogd gedeelte zijn aangebracht kunnen op verzoek nog geschud 
worden. Deze vakken worden in het “uitvoeringsbesluit graven asbezorging en diverse 2016” 
gespecificeerd. 

 
Artikel 33 
Lid 1. Door uitbreiding van artikel 17 is de verwijzing naar het lid van dit artikel aangepast. 
 
Artikel 35 
- Vanwege het toevoegen van een tweede onderdeel in dit artikel is het bestaande onderdeel 

gekoppeld aan Lid 1.  
- Lid 2 is toegevoegd.  Lid 1 is bedoeld voor omstandigheden die onvoorzien zijn. Lid 2 is bedoeld 

voor omstandigheden die voorzien zijn maar die leiden tot onbillijke situaties. 
Als voorbeeld: het kosteloos stellen van foetus- kindergraven voor uitsluitend inwoners van 
Ridderkerk kan reden zijn om alsnog anders te besluiten.  

 
 
 

 
   
 
 
 


