
Soorten graven
U kunt op de begraafplaatsen van gemeente 
Hoeksche Waard een keuze maken tussen verschillende 
soorten graven en asbestemmingen. In dit document 
vindt u meer informatie over de soorten graven. Wij 
adviseren u deze informatie goed door te lezen 
voordat u een keuze maakt voor een bepaald soort graf. 

Kenmerken van een algemeen graf
• Een algemeen graf wordt in gebruik gegeven voor een  

periode van 15 jaar. Na het verstrijken van deze periode kan de termijn niet  
worden verlengd. Na afloop van die termijn wordt de grafbedekking verwijderd  
en kan het graf worden geruimd.

• De gemeente is rechthebbende van het algemene graf en heeft daarmee de  
zeggenschap over het graf. De gemeente bepaalt wie in het graf wordt begraven.

• In een algemeen graf, bestaande uit twee begraaflagen, worden op volgorde 
van datum twee personen begraven, die meestal geen verwantschap met elkaar 
hebben.

• De beschikbare ruimte voor het plaatsen van een gedenkteken is kleiner dan de 
oppervlakte van het graf. Er mag een liggend gedenkteken worden geplaatst, 
vaste beplanting mag niet worden aangebracht. 

Kenmerken van een particulier graf
• De rechten op een particulier graf worden uitgegeven voor een termijn van  

10, 25 of 35 jaar. De termijn kan daarna telkens worden verlengd met 5 of 10 jaar. 
Als het graf niet meer wordt verlengd wordt de grafbedekking verwijderd en kan 
het graf worden geruimd.

• De nabestaande is rechthebbende van het particuliere graf en heeft daarmee 
de zeggenschap over het graf. De rechthebbende bepaalt wie in het graf wordt 
begraven.

• In een particulier graf, bestaande uit twee begraaflagen, worden meestal 2  
personen begraven die een relatie met elkaar hadden.



• Elke overledene die in het graf wordt begraven, moet volgens de wet 10 jaar in 
het graf rusten. Dat betekent dat de nabestaanden het grafrecht verplicht moeten 
verlengen wanneer bij een bijzetting minder dan 10 jaar van de termijn over is. 

• Er zijn ruime mogelijkheden voor het plaatsen van een gedenkteken of andere 
grafbedekking.

Kenmerken van een kindergraf
• Een kindergraf is altijd een particulier graf. Het wordt uitgegeven voor een termijn 

van 70 jaar.  
De termijn kan daarna telkens worden verlengd met 5 of 10 jaar.

• In een particulier kindergraf is plaats voor een overleden kind tot 12 jaar.
• Het graf wordt gratis uitgegeven. Wel worden onderhoudskosten in rekening 

gebracht.
• Aan het verlengen van de termijn is een tarief verbonden.
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