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BEGRIPPENLIJST BEGRAVEN EN CREMEREN 

 

Aanvrager: degene die -al dan niet door tussenkomst van een uitvaartverzorger- opdracht 

geeft voor een begrafenis of crematie en die de uitgifte van een graf of urnenplaats verzoekt, 

respectievelijk na crematie de asbestemming bepaalt.  
 

Algemeen (urnen)graf: Graf waarvan de begraafplaats rechthebbende is. Begraven in een 

algemeen graf is uitsluitend mogelijk voor een termijn van 10 jaar. Na deze termijn wordt het 

graf geruimd. In een algemeen graf worden twee personen begraven op volgorde van uitgifte. 
In een algemeen urnengraf worden twee of drie asbussen begraven op volgorde van uitgifte. 

Reserveren van een grafruimte is niet mogelijk.  
 

Algemene nis:  Een niet voor bezoek toegankelijke ruimte in het crematorium, bestemd voor 

de tijdelijke bijzetting van asbussen.  
 

Bijdrage algemeen onderhoud begraafplaats:  Voor onderhoud van paden en groen, strooien 

bij  gladheid, opruimen afgevallen bladeren en takken, maaien gras, verwijderen onkruid, etc.  

Eveneens ophalen van verzakte graven en het recht leggen van gedenktekens. De beplanting 

rondom het eigen graf is niet inbegrepen en dient te worden verzorgd door de nabestaanden. 
 

1
ste

 bijzetting: Eerste begrafenis in een particulier graf. 
 

2
de

 bijzetting: Tweede begrafenis in een reeds uitgegeven particulier graf. Ten tijde van de 

bijzetting moet het graf nog minimaal 10 jaar ingehuurd zijn.  
 

Columbarium: Urnenmuur met door een afsluitplaat afgesloten nissen, waarin maximaal 2 

asbussen geplaatst kunnen worden.  
 

Gebruiker: de meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een 

ruimte in een algemeen (urnen)graf is verleend, dan wel degene, die redelijkerwijs geacht kan 

worden in diens plaats te zijn getreden. 
 

Grafrecht: het recht op een particulier (urnen)graf voor ten minste 10 jaar; alsmede het 

gebruiksrecht in een algemeen (urnen)graf voor 10 jaar. 
 

Grafrechttermijn: Periode waarvoor de rechten op een particulier (urnen)graf of urnennis 

worden verworven.  Na afloop van deze termijn heeft de rechthebbende de keus om het recht 

met 5, 10 of 20 jaar te verlengen of om afstand te doen. 
 

Keldergraf:  Gemetselde of betonnen bovengrondse kelders gelegen rondom de kapel en in 

de arcade (1). Een zandgraf waarin een betonnen of kunststof grafkelder is geplaatst (2). De 

kist of urn wordt bijgezet in de kelder. 
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Kindergraf: Een graf met aangepaste afmetingen voor het begraven van kinderen tot 12 jaar. 

In principe wordt er in een kindergraf 1- diep begraven, op verzoek is 2- diep mogelijk. 

 

Opgraven: Het opgraven van een stoffelijk overschot met de bedoeling het elders (al dan niet 

op dezelfde begraafplaats) te herbegraven of te cremeren. 
 

Particulier (urnen)graf: Een zand-, kelder- of arcadegraf, bestemd voor het begraven van een 

of meer overledenen of hun asbussen of het nagelvast plaatsen van sierurnen boven de 

grond, waarvan het recht voor een termijn van 10, 20 of 30 jaar wordt uitgegeven aan de 

rechthebbende. Na het verstrijken van de eerste termijn is het mogelijk het recht steeds met 

5, 10 of 20 jaar te verlengen, zolang nabestaanden dit wenselijk achten. 
 

Rechthebbende: De meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie het recht op een eigen 

(urnen)graf is verleend. De rechthebbende kan rechten uitoefenen op een graf en staat als 

zodanig geregistreerd in het begraafplaatsadministratiesysteem. Deze persoon bepaalt onder 

andere wie er in een graf begraven mag worden.  
 

Urnennis: Een nis in een de urnenmuur voor het plaatsen van urnen. 
 

Urnenelement: Een bovengronds urnenelement (kunstwerk) voor het bijzetten van as of 

asbussen. Bovengrondse urnenelementen zijn te koop of te huur. 
 

Ruimen: Het opgraven van een stoffelijk overschot met de bedoeling om het in een 

verzamelgraf bij te zetten. 
 

Samenvoegen stoffelijke resten: Het opgraven van een stoffelijk overschot met de bedoeling 

het in hetzelfde graf terug te plaatsen op zodanige wijze dat er ruimte vrijkomt voor een extra 

bijzetting. 
 

Zandgraf: Een graf waarbij de kist of urn direct in het zand / de aarde wordt geplaatst. 

 

 

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Landelijke Vereniging van Crematoria, gevestigd te 

Utrecht en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder actenummer 305/93. 

 


