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Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst 

Inleiding 
Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent over 
een laatste rustplaats voor uzelf of een dierbare. Heeft u net een sterfgeval in uw directe omgeving 
meegemaakt, dan gaat u door een moeilijke tijd heen. Des te moeilijker, omdat er van alles 
geregeld moet worden. U moet misschien nog allerlei beslissingen nemen over de uitvaart en alles 
daar omheen, terwijl uw hoofd daar helemaal niet naar staat. De gemeente Voorst probeert u 
daarbij zoveel mogelijk te helpen. In deze brochure zijn de belangrijkste zaken voor u op een rijtje 
gezet. Natuurlijk zal uw uitvaartverzorger u graag adviseren. Daarnaast kunt u altijd contact 
opnemen met de beheerders van de begraafplaatsen of de heer Schotman van de gemeente 
Voorst. 

De begraafplaatsen 
In de gemeente Voorst zijn twee gemeentelijke begraafplaatsen, te weten: 
• Begraafplaats Terwolde aan de Twelloseweg 2A 7396 BH te Terwolde, 
• Begraafplaats Voorst aan de Deventerweg 2A 7383 RS te Voorst. 

De begraafplaatsen zijn dagelijks 
toegankelijk tussen 08.00 uur en 
zonsondergang. Kinderen jonger dan 14 
jaar worden alleen met begeleiding 
toegelaten. Honden zijn op de begraaf-
plaats niet toegestaan. Bij een begrafenis 
of bij de bezorging van as kan kosteloos 
gebruik worden gemaakt van de aula op 
de begraafplaatsen. Het begraven kan op 
werkdagen en zaterdag (met uitzondering 
van feestdagen) van 10.00 uur tot 15.00 
uur. Het bezorgen van as kan alleen op 
werkdagen. 

 

 Oude graven uit de eerste helft van 20e  eeuw 

Sinds de aanleg in 1830 zijn op deze twee begraafplaatsen tot op dit moment (okt. 2016) 13.346 
mensen begraven of bijgezet. Op dit moment, zijn er totaal ruim 5.275 graven. Het onderhoud van 
de twee begraafplaatsen is in handen van de gemeente. Het dagelijks beheer ligt in handen van de 
heer Pieters. Hij is gestationeerd op begraafplaats Terwolde en wordt bijgestaan door medewerkers 
van het werkvoorzieningsschap. Samen zorgen zij voor het dagelijkse onderhoud van de paden, 
hagen, struiken, bomen, gazon en het openen van bestaande graven voor bijzettingen. 

Op de gemeentelijke begraafplaats Voorst is een apart gedeelte voor de bewoners van De 
Lathmer. Op beide begraafplaatsen is een speciaal gedeelte voor het begraven van kinderen tot 6 
jaar. Een urnenmuur, urnengraven of -kelders en een algemeen strooiveld zijn ook aanwezig. 

Asbestemming 
De laatste jaren zijn er meer mogelijkheden gecreëerd voor de bestemming van as. Dit biedt vele 
mogelijkheden voor de nabestaanden. De mogelijkheden op de begraafplaats zijn de volgende; 
Asverstrooiingen kunnen op een algemeen gedeelte of op een particulier verstrooiingsplaats. 
Asbussen of urnen kunnen in een nieuw urnengraf, een urnennis in de  urnenmuur, of in een gewoon 
graf bijgezet worden. Dit geldt eveneens voor bestaande urnengraven, familiegraven of urnennissen. 
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Urnenmuur met nissen 

Urnengraven op het urnenveld 

Beheersverordening 
Tot 1973 werden de graven meestal voor onbepaalde duur uitgegeven, de zogenaamde 
'koopgraven'. In 1973 werd voor het eerst een Beheersverordening vastgesteld. Vanaf 1973 is het 
niet langer mogelijk eigenaar van een grafruimte voor onbepaalde duur te worden. Na 1973 zijn er 
geen koopgraven meer uitgegeven en is er uitsluitend de mogelijkheid van een particulier (huur)graf. 

Graven tot 1973 
Tot 1973 werden drie soorten graven uitgegeven: algemene, particuliere en familiegraven. Een 
algemeen graf werd kosteloos ter beschikking gesteld door de gemeente en kende beperkte 
mogelijkheden. Voor een particulier graf of een familiegraf betaalde men grafrechten en waren er 
meer mogelijkheden. Sinds 1973 geeft de gemeente Voorst uitsluitend particuliere (huur)graven uit 
voor een periode van minimaal 20 jaar. Ook eerste uitgifte van 30 en maximaal 40 jaar is mogelijk 

Algemeen graf 
Een algemeen graf was en bleef eigendom van de gemeente. Iedereen kon in een algemeen graf 
begraven worden, met een wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar. Verlenging is niet mogelijk. 
Gedurende de grafrusttermijn houdt de gemeente het graf in stand, daarna kan de gemeente het graf 
ruimen. Op deze graven mogen geen voorwerpen geplaatst worden. Uitgifte van algemene graven is 
beperkt mogelijk vanaf 1973. 

Particulier graf en familiegraf (koop) 
Er werd bij uitgifte van een particulier of familiegraf gekocht voor onbepaalde tijd. De mogelijkheden 
voor het aankleden van een particulier of familiegraf zijn uitgebreider dan bij een algemeen graf. 
In een Particulier koopgraf mogen naast maximaal twee stoffelijke overschotten van personen 
ouder dan 5 jaar nog een stoffelijk overschot van een kind tot 6 jaar begraven worden. Tevens 
mogen er 8 asbussen in worden bijgezet. Een familiegraf (dubbel graf) bestaat uit twee naast 
elkaar uitgegeven particuliere graven. Verder is het mogelijk in een koopgraf een grafkelder te 
plaatsen. Hiervoor moet een vergunning aangevraagd worden. 

Graven vanaf 1973 
De gemeente Voorst geeft sinds 1973 uitsluitend een "eigen" particulier graf (huur) uit voor een 
periode van 20 , 30 of 40 jaar, met een verlengmogelijkheid van telkens 10 of 20 jaar. Een 
verzoek om verlenging van een huurperiode moet vóór afloop van de huurtermijn bij de 
gemeente worden ingediend. Tevens wordt bij het bijzetten van een overledene de huurtijd 
verlengd met 10 jaar als deze termijn zou aflopen binnen de wettelijke grafrusttermijn van 10 
jaar. Onder een particulier graf wordt mede verstaan: particulier urnengraf, particulier urnennis, 
particulier verstrooiingsplaats en particulier gedenkplaats. 
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Begraafplaatsregister 
In het register zijn de personen opgenomen die het uitsluitend recht hebben om in een bepaald graf te 
laten begraven of een asbus te laten bijzetten danwel het recht om een asbus in een urnennis bij te 
zetten en er eventueel een gedenkteken/plaatje op te laten plaatsen. Meestal is dit de 
echtgenoot/echtgenote van de overledene, één der kinderen of een ander door de nabestaande aan 
te wijzen persoon. Deze persoon wordt een rechthebbende van een "eigen" particulier koopgraf, 
huurgraf en urnennis genoemd. Gemakshalve noemen we deze persoon in het vervolg de huurder. 
Het overschrijven van een graf op naam van iemand anders is mogelijk. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de gemeente Voorst (0571) 27 93 77. 

Na het overlijden van een in het begraafregister opgenomen rechthebbende (huurder) kan het 
grafrecht worden overgeschreven op naam van een ander, mits het verzoek hiervoor schriftelijk wordt 
gedaan binnen zes maanden na het overlijden. Wanneer dit niet binnen zes maanden wordt gedaan, 
zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd het recht op het graf te doen vervallen d.w.z. dat de 
familie geen zeggenschap meer heeft over het graf. Dit geldt ook voor de particuliere (huur)graven 
waarvan de huur na de huurtermijn niet meer wordt verlengd. Voor de begraafplaatsadministratie is 
het van groot belang de juiste gegevens van de rechthebbende (huurder) te hebben. Bij verhuizing 
dient men de adreswijziging bij de begraafplaatsadministratie te melden. 

Afstand doen van graven 
Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende, huurder, 
schriftelijk afstand doen van het recht op het `eigen' particulier graf. Zij hebben dan geen 
zeggenschap meer over het graf. 

Grafbedekkingen en gedenkplaatjes 
Om een gedenkteken of plaatje te (laten) plaatsen is een vergunning nodig van de gemeente. Er zijn 
enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden, namelijk: 
De grafbedekking moet passen binnen het aanzien van de begraafplaats, gemaakt van duurzaam 
materiaal met een stevige constructie. De maximale afmetingen van een grafbedekking staan in de 
bijlage vermeld. Voor het gedenkplaatje op een urnennis gelden andere voorwaarden. Dit plaatje 
wordt in overleg met de nabestaanden opgesteld en in opdracht van de gemeente vervaardigd en 
aangebracht. 
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Grafbeplanting 
Het planten van bomen of hoog opgroeiend struikgewas op graven is niet toegestaan. Het 
aanbrengen van overige beplanting is alleen toegestaan als deze de naast gelegen graven niet 
overwoekert, een en ander ter beoordeling van de gemeente. Kunstbloemen zijn niet toegestaan. Niet 
blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door de 
beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. 
Hetzelfde geldt voor losse bloemen, planten, kransen en dergelijke. Linten, siervazen en dergelijke 
worden gedurende dertien weken ter beschikking gehouden van de huurder na overleg met de 
beheerder. 

Verwijdering grafbedekking 
Als voor een bijzetting in een bestaand graf de gedenksteen moet worden verwijderd, dient de 
huurder of degene op wiens naam het graf wordt overgeschreven daartoe opdracht te geven aan 
de steenhouwer. Meestal vindt dit plaats via de uitvaartleider. De grafbedekking kan na het 
verstrijken van de graftermijn door de gemeente worden verwijderd. Het voornemen tot 
verwijdering wordt een jaar voor het tijdstip waarop de bedekking zal worden verwijderd op het 
graf zijn aangegeven en per brief bekend gemaakt. De huurder kan de gemeente verzoeken de 
grafbedekking nog gedurende twaalf weken ter beschikking te houden voor de aanvrager. De 
grafbedekking vervalt aan de gemeente indien hiervoor geen verzoek zoals hierboven is gedaan of 
de grafbedekking niet binnen dertien weken na verwijdering is afgehaald. 

Kindergraven in Terwolde 

Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen 
Voordat een graf geruimd wordt plaatst de gemeente gedurende een jaar op het te ruimen graf een 
bordje waarop het voornemen van de gemeente bekend wordt gemaakt. Indien het adres van de 
huurder van het graf bij de gemeente bekend is ontvangt betrokkene eveneens een brief. De bij de 
ruiming van het graf nog aanwezige overblijfselen worden begraven en de as wordt verstrooid op een 
van de daartoe aangewezen gedeelte van de begraafplaats. Nabestaanden van een overledene die 
begraven is of waarvan een asbus al of niet met een urn is bijgezet in een graf of nis kunnen 
gedurende het jaar voor de ruiming bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de 
overblijfselen, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor herbegraving of verstrooiing elders. 

In stand houden historische graven en opvallende grafbedekking 
Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de 
grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. Alvorens tot ruiming van graven of verwijdering 
van grafbedekkingen wordt overgegaan onderzoekt het college of er graven zijn die in 
aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven. De gemeenteraad beslist over het 
ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op eerder genoemde lijst staan. 
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Vergunningen aanvragen 
Voor een aantal zaken genoemd in deze brochure, heeft u een vergunning nodig. Bijvoorbeeld 
voor het plaatsen van een grafkelder, plaatsen en of verwijderen van een gedenkteken en het laten 
opgraven van een stoffelijk overschot voor een evt. herbegraving. U kunt zelf een vergunning 
aanvragen bij de gemeente, of dit door uw uitvaartverzorger laten doen. 

Begraafplaatsadministratie en tekeningen 
Op het gemeentehuis zijn gedetailleerde tekeningen van de begraafplaatsen aanwezig. Deze hangen 
ook in de aula's op de twee gemeentelijke begraafplaatsen. Tevens is op het gemeentehuis een 
geautomatiseerd begraafplaatsregister aanwezig. In dit register wordt vastgelegd wie waar en 
wanneer is begraven, wie rechthebbende op het graf is en hoe lang de grafrechten nog duren. 
Informatie hieromtrent kan men krijgen in het gemeentehuis in Twello . 

nieuw gedeelte met particuliere (huur)graven 

Meer informatie 
Wanneer u over het bovengenoemde vragen heeft of meer informatie wenst kunt u contact opnemen 
met uw uitvaartleider of met de heer Schotman van de gemeente Voorst. 
De heer Schotman is werkzaam in het gemeentehuis. 

Bezoekadres: H.W. lordensweg 17 
7391 KA TWELLO 
Telefoon (0571) 27 93 77 
e-mail m.schotman@voorst.nl 

Bijlagen: Verordening lijkbezorgingsrechten; 
Tarieventabel behorende bij de Verordening; 
Overzicht diverse tarieven gemeentelijke begraafplaatsen; 
Algemene gegevens en cijfers over de twee gemeentelijke begraafplaatsen; 
Overzichtstekening begraafplaats Terwolde; 
Overzichtstekening begraafplaats Voorst. 
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,Overheid. ni 
Lokale wet- en regelgeving 

Verordening op de heffing en de invordering van 
lijkbezorgingsrechten Voorst 2023 (Verordening 
lijkbezorgingsrechten Voorst 2023) 

Geldend van 01-01-2023 t/m heden 

Intitulé 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Voorst 2023 (Verordening 
lijkbezorgingsrechten Voorst 2023) 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST; 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, nummer 170809; 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder: 

a. begraafplaats: 

de gemeentelijke begraafplaatsen Voorst en Terwolde; 

b. graf: een zandgraf of een keldergraf; 

c. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere lijken worden begraven of 
asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand; 

d. asbus: een bus ter berging van de as van een overledene; 

e. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen; 

f. particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon 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; 

g. algemeen graf: een graf bij de gemeente Voorst in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het 
begraven van lijken; 

h. particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 

1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 

2. het doen verstrooien van as; 
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i. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente Voorst in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het 
doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen; 

j. particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het recht is verleend tot 
het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 

k. particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend 
recht is verleend om overledenen te gedenken; 

1. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid; 

m. particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het 
uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien; 

n. grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats; 

Artikel 2 Belastbaar feit 

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het 
door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. 

Artikel 3 Belastingplicht 

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt 
verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. 

Artikel 4 Vrijstellingen 

Het in onderdeel 8 van de bij deze verordening behorende tarieventabel bedoelde recht wordt niet geheven 
voor het opgraven van een lijk, of een asbus, of een urn op rechterlijk gezag. 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief 

1.De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening 
behorende tarieventabel. 

2.Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als 
een volle eenheid aangemerkt. 

Artikel 6 Wijze van heffing 

De rechten bedoeld in artikel 2 worden geheven bij wege van aanslag. 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld 

De rechten als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang 
van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen. 

Artikel 8 Termijn van betaling 

1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald 
uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld. 

2.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
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Artikel 9 Kwijtschelding 

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 10 Overdracht bevoegdheden 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de 
wijzigingen: 

a. van zuiver redactionele aard zijn; 

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na 
de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant; 

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening 
bij raadsbesluit rekening is gehouden. 

Artikel 11 Overgangsrecht 

De Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst 2022 van 20 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van 
de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

Artikel 12 Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. 

Artikel 13 Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst 2023. 

Ondertekening 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2022. 

Dini Vriezekolk, griffier 

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester 

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Voorst 2023 

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier 
graf of 

particulier urnengraf wordt geheven: Nieuw 

voor een periode van tien jaar*) 678,00 

voor een periode van twintig jaar 1.355,00 

https://lokaleregelgeving.overheid.ni/CVDR688254/1 3/6 



20-01-2023 14:17 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Voorst 2023 (Verordening lijkbezorgingsrechten Voor... 

voor een periode van dertig jaar € 2.140,00 

voor een periode van veertig jaar € 2.985,00 

1.2 Voor het verlenen van het recht op een particuliere urnennis 
wordt geheven: 

voor een periode van tien jaar*) € 678,00 

voor een periode van twintig jaar € 1.355,00 

voor een periode van dertig jaar € 2.140,00 

voor een periode van veertig jaar € 2.985,00 

2.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier 
graf of een particulier urnengraf, indien het graf wordt 
uitgegeven in afwijking van het bepaalde in artikel 13 lid 1 van 
de Beheersverordening begraafplaatsen Voorst 2010, wordt 
geheven: 

voor een periode van tien jaar*) € 1.330,00 

voor een periode van twintig jaar € 2.720,00 

voor een periode van dertig jaar € 4.190,00 

voor een periode van veertig jaar € 5.855,00 

2.2 Voor het verlenen van het recht op een particuliere urnennis, 
indien de urnennis wordt uitgegeven in afwijking van het 
bepaalde in artikel 13 lid 1 van de Beheersverordening 
begraafplaatsen Voorst 2010, wordt geheven: 

voor een periode van tien jaar*) € 1.330,00 

voor een periode van twintig jaar € 2.720,00 

voor een periode van dertig jaar € 4.190,00 

voor een periode van veertig jaar € 5.855,00 
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Nieuw 

495,00 

€ 375,00 

20-01-2023 14:17 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Voorst 2023 (Verordening lijkbezorgingsrechten Voor... 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder 
1.1 en 2.1, dan wel het recht als bedoeld onder 1.2 en 2.2 wordt 
geheven: 

voor een periode van tien jaar 
 

voor een periode van twintig jaar 

- - ; 

680,00 

1.390,00 

i 

Voor het begraven van een lijk van een 

persoon van zes jaar of ouder wordt geheven 1.485,00 

*) Particuliere graven, particuliere urnengraven en particuliere urnennissen worden, overeenkomstig het 
daaromtrent bepaalde in artikel 15 lid 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Voorst 
2010, slechts in uitzonderlijke gevallen, te bepalen door burgemeester en wethouders, uitgegeven voor de duur 
van tien jaar. 

Nr. Omschrijving 

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan zes jaar 
wordt geheven 

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een overledene 

Voor het verstrooien van de as van een overledene op een 
particuliere verstrooiingsplaats of een particulier graf 

7. Voor het begraven, voor het bijzetten van een asbus of urn dan 
wel voor het verstrooien op een verstrooiingsplaats van de as 
van een overledene op andere tijden als vermeld in artikel 10, lid 
1 van de "Beheersverordening begraafplaatsen Voorst 2010", 
wordt het recht als bedoeld onder 4, 5 of 6, verhoogd met 

Voor het verlenen van een vergunning voor het opgraven van 
een lijk, een asbus of een urn al dan niet ter overbrenging naar 
een ander graf op dezelfde begraafplaats of naar een andere 
begraafplaats, wordt geheven 

510,00 
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215,00 
9. Voor het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een 

gedenkteken op een particulier graf of particuliere urnengraf, 
wordt geheven 

215,00 
12. Voor het verlenen van een vergunning voor het openen en weer 

dichtmetselen van een grafkelder, wordt geheven 

55,00 
13. i Voor het inschrijven en overboeken van graven of urnennissen in 

een daartoe bestemd register, wordt geheven 

Behoort bij het raadsbesluit van 19 december 2022. 

Dini Vriezekolk 

griffier 

215,00 
Voor het verlenen van een vergunning voor het lichten en 
wederopstellen van een gedenkteken, wordt geheven 

Voor het laten graveren en aanbrengen van een 
naam/gedenkplaatje op de afdekpiaat van een particuliere 
urnennis, wordt geheven 

10. 

11. 

20-01-2023 14:17 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Voorst 2023 (Verordening lijkbezorgingsrechten Voor... 

Ziet u een fout in deze regeling? 
Bent u van mening dat de inhoud niet juist is? Neem dan contact op met de organisatie die de regelgeving heeft 
gepubliceerd. Deze organisatie is namelijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de regelgeving. De naam van de 

organisatie ziet u bovenaan de regelgeving. De contactgegevens van de organisatie kunt u hier opzoeken: 
organisaties.overheid.nl. 

Werkt de website of een link niet goed? Stuur dan een e-mail naar regelgevingPoverheid.nl 
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Begraafrechten gemeentelijke begraafplaatsen in 2023  

Nieuwe graven en/of urnennis  

huur 20 jaar begraafrecht vergunning adm. Kosten Totaal 

 

(plaatsen gedenkteken) 

  

Kindergraf € 1.355 € 740 € 215 € 55 € 2.365 

Urnengraf € 1.355 € 375 € 215 € 55 

 

€ 2.000 

Groot graf € 1.355 € 1.485 € 215 € 55 

 

€ 3.110 

Urnennis € 1.355 € 375 € 215 € 55 

 

€ 2.000 

 

Meerkosten uitgifte huurgraf voor 30 laar: 

  

€ 785 

 

Meerkosten uitgifte huurqraf voor 40 laar: 

  

€ 1.630 

 

Verlengen grafrechten/huur eigen graven met 10 jaar; 

  

€ 680 

 

Verlengen grafrechten/huur eigen graven met 20 laar; 

  

€ 1.390 

Asverstrooiingen  

Strooirecht vergunning * adm. Kosten Totaal 
(wijzigen gedenkteken) 

Verstrooiing op alg strooiveld € 255 gratis naamplaatje € 55 € 310 

Verstrooiing op eigen graf € 255 € 215 € 55 € 525 

Bestaande graven en/of urnennis inclusief wijziging van gedenkteken 

Kindergraf 

begraafrecht vergunning * adm. Kosten 
(wijzigen gedenkteken) 

niet mogelijk om bij te zetten (max. 1 persoon) 

Totaal 

Bijzetting asbus in urnengraf € 375 € 215 € 55 € 645 

Bijzetting kist in gewoon graf € 1.485 € 215 € 55 

 

€ 1.755 

Bijzetting asbus in gewoon graf € 375 € 215 € 55 

 

€ 645 

Bijzetting asbus in urnennis € 375 € 215 € 55 

 

€ 645 
(2e gedenkplaatje) 

* Alleen als er een gedenkteken wordt bijgeplaatst of gewijzigd. 

Gemeente Voorst M. Schotman 

Twello, december 2022 



Aantallen per grafruimte 
In een grafruimte (enkel) kan maximaal begraven worden: 
• 2 overledenen van 6 jaar en ouder, 
• 4 overledenen van beneden de 6 jaar, 
• 2 overledenen van 6 jaar en ouder en 1 overledene beneden de 6 jaar, 
• naast bovengenoemde aantallen kunnen maximaal 8 asbussen per grafruimte bijgezet worden. 
In een familiegraf (dubbel) gelden de dubbele aantallen van hierboven. 
In een umengraf kunnen maximaal 8 asbussen of urnen (bij een keldertje minder) bijgezet worden. 
In een kindergraf kan 1 kind beneden de 6 jaar (geen asbussen/urnen) bijgezet worden. 
In een umennis kunnen maximaal 2 asbussen/urnen bijgezet worden 
Op "eigen" graven bestaat de mogelijkheid om as te verstrooien met toestemming van de huurder. 
Het plaatsen van asbussen al dan niet vervat in urnen op "eigen" graven is niet toegestaan. 

Grafafmetingen 
De grafruimten zijn regelmatig naast elkaar gelegen met afmetingen van graven voor: 
• Personen van 6 jaar en ouder (gewoon graf); 235 cm lang en 110 cm breed, 
• Kinderen beneden de 6 jaar (kindergraf); 175 cm lang en 100 cm breed, 
• Asbussen en of urnen (umengraf); 80 cm lang en 60 cm breed, 
• Eigen gedenk- of verstrooiingsplaatsen; 80 cm lang en 60 cm breed. 

Afmetingen grafbedekkingen 
De maximale afmetingen van gedenktekens zijn voor: 
• Gewone "eigen"graven (enkel); hoog 110 cm breed 100 cm lang 200 cm, 
• Kindergraven; hoog 65 cm breed 70 cm lang 150 cm, 
• Urnengraven; hoog 50 cm breed 40 cm lang 40 cm. 
Voor het gedenkplaatje op een urnennis gelden andere voorwaarden. Dit plaatje wordt in overleg met 
de rechthebbende (huurder) opgesteld en in opdracht van de gemeente vervaardigd en aangebracht. 

Historisch overzicht begraafplaatsen Voorst en Terwolde per eind 2022 : 

In totaal zijn op deze twee gemeentelijke begraafplaatsen minimaal 13.377 mensen nog actief 
begraven c.q. bijgezet. Dit aantal was veel hoger maar in de loop van de jaren zijn veel algemene 
graven geruimd en in die graven opnieuw begraven. De geruimde stoffelijke overschotten zijn niet 
meegeteld. 

Aantal overleden personen op begraafplaats Terwolde is 6.551 en op begraafplaats Voorst is 6.826 
Van het totaal van 13.377 overledenen op de twee begraafplaatsen zijn er 12.958 begraven. 
De overige 419 zijn gecremeerd waarna van 113 het as is verstrooid op de strooivelden en van de 
overige 306 de as in een asbus/urn bijgezet in een gewoon graf, een urnengraf of een urnennis. 

Op de twee gemeentelijke begraafplaatsen bevinden zich thans gezamenlijk 5.294 actieve graven. 

De graven zij onder te verdelen per soort per begraafplaats: TERWOLDE VOORST 

Oorlogsgraven geallieerden 

 

8 7 
Koopgraven (enkele van voor1973) 

 

1.017 900 
Dubbele koopgraven (van voor1973) 

 

309 310 
Algemene graven (van de gemeente) 

 

370 490 
Huur gewoon graf (minimaal 20 jaar) 

 

961 711 
Huur graf Lathmerpupillen (minimaal 20 jaar) 

 

- 70 
Huur kindergraven (minimaal 20 jaar) 

 

25 17 
Huur urnengraven (minimaal 20 jaar) 

 

38 18 
Huur urnennis (minimaal 20 jaar) 

 

19 22 

  

1 1 Strooiveld voor asverstrooiingen 
. Totaal: 2.748 2.546 

Twello, 31 december 2022 
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BEGRAAFPLAATS VOORST OVERZICHT 



 

ge rnneenb voorwit 

GECONSOLIDEERDE TEKST 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
van 8 maart 2011, nummer 2011-07251; 

gelet op artikel 35 van de wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet 

BESLUIT: 

vast te stellen de: 

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de 
gemeente Voorst 2010. 

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. begraafplaatsen: de begraafplaatsen Terwolde en Voorst; 
b. graf: een zandgraf of keldergraf; 
c. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere lijken worden 

begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een 
bovengrondse muur of wand; 

d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 
e. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen; 
f. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend 

recht is verleend tot: 
1. het doen begraven en begraven houden van lijken; 
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen niet of zonder urnen; 
3. het doen verstrooien van as; 

g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het 
doen begraven van lijken; 

h. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het 
uitsluitend recht is verleend tot: 
1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
2. het doen verstrooien van as; 

i. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot 
het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen; 

j. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het 
uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of 
zonder urnen; 

k. particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het 
uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken; 

I. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid; 
m. particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of 

rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen verstrooien van as; 
n. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of 

verstrooiingsplaats; 
o. beheerder: degene die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die 

hem vervangt; 

1 



p. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op 
een particulier graf, een particulier urnengraf, een particuliere gedenkplaats of particuliere 
verstrooiingsplaats. 

q. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in 
een algemeen graf of een algemeen urnengraf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze 
geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden. 

Artikel 2. Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf 
1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van 

belang onder "particulier graf" mede verstaan: particulier urnengraf, particuliere urnennis en 
particuliere gedenkplaats. 

2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van 
belang onder "algemeen graf" mede verstaan: algemeen urnengraf. 

HOOFDSTUK 2. OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATSEN 

Artikel 3. Openstelling begraafplaatsen 
1. De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende door het college bij 

nadere regels vast te stellen tijden. Het college maakt deze tijden openbaar bekend. 
2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen tijdelijk 

worden gesloten. 
3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn, 

zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van 
as. 

Artikel 4. Ordemaatregelen 
1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de 

begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en 
netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. 

2. De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden 
van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen. 

3. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats(en) te rijden: 
a. elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen; motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen 

(slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen; 
b. sneller dan 10 km per uur. 

4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van het 
derde lid. 

Artikel 5. Plechtigheden 
1. Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de 

begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste zes werkdagen tevoren zijn 
gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze zal 
plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld. 

2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht zich in het belang 
van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. 

Artikel 6. Opgravingen en ruimen 
Bij het opgraven van lijken en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dan 
degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast. 

HOOFDSTUK 3. VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING 

Artikel 7. Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf 
1. Degene die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan 

uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing 
zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing 
van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om 
het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo 
tijdig mogelijk worden gedaan. 
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2. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van 
een graf mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaatsen op 
aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze 
werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij 
hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk 
aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze 
bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de 
beheerder op te volgen. 

Artikel 8. Gebouwen 
1. Het gebruik van de ontvangstruimten moet uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande 

aan de dag waarop van de ruimte gebruik zal worden gemaakt, worden aangevraagd bij de 
beheerder. 

2. De ruimten staan voor iedere plechtigheid gedurende een per keer vooraf te bepalen tijdsduur 
ter beschikking van de aanvrager. 

Artikel 9. Over te leggen stukken 
1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de 

beheerder. 
2. Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een 

machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de 
rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet. 

3. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke 
minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de 
uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste 
gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd 
door de rechthebbende. 

4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven afgerond op gehele 
jaren. 

5. De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn. 

Artikel 10. Tijden van begraven en asbezorging 
1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is: op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur; op 

zaterdag niet zijnde een algemeen erkende feestdag eveneens van 10.00 tot 15.00 uur; 
2. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken. 

HOOFDSTUK 4. INDELING EN UITGIFTE VAN DE GRAVEN 

Artikel 11. Indeling graven en asbezorging 
1. Op de begraafplaatsen kunnen worden uitgegeven: 

a. particuliere graven en particuliere urnengraven; 
b. particuliere urnennissen; 
c. particuliere gedenkplaatsen; 
d. particuliere verstrooiingsplaatsen. 

2. Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of 
zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven en hoeveel verstrooiingen 
van as er op de particuliere graven kunnen plaatshebben. Het college bepaalt tevens de 
afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan 
de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging. 

Artikel 12. Aantal overledenen in algemene graven 
1 In de algemene graven kan een door het college te bepalen aantal lijken worden begraven. 
2 In de algemene urnengraven kan een door het college te bepalen aantal asbussen met of 

zonder urn worden bijgezet. 

Artikel 13. Volgorde van uitgifte 
1. De particuliere graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging 

uitgegeven. 
2. Het college kan een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de 

volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats(en) niet bezwaarlijk is. 
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Artikel 14. Categorieën 
Het college kan bij nader vast te stellen regels de particuliere graven onderverdelen in categorieën. 
Het college bepaalt voor de verschillende categorieën de situering en oppervlakte. 

Artikel 15. Termijnen particuliere graven 
1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat 

toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig, dertig 
of veertig jaar recht op een particulier graf. In uitzonderlijke gevallen, te bepalen door 
burgemeester en wethouders kan deze termijn verkort worden tot tien jaar. De termijn begint te 
lopen op de datum waarop het particuliere graf is uitgegeven. 

2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende 
verlengd telkens met een termijn van tien of twintig jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken 
van de lopende termijn wordt ingediend. 

Artikel 16. Grafkelder 
Het college kan aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin 
voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder in overeenstemming met de door het 
college te stellen voorwaarden. 

Artikel 17. Overschrijving van verleende rechten 
1. Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden 

overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. 
2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden 

overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag 
daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de 
overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn 
resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan 
voorafgaand te worden gedaan. 

3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college 
niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van zes maanden, 
is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen vervallen. 

4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden kan het college 
het particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht 
betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd. 

Artikel 18. Afstand doen van graven 
Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk 
verklaren afstand te doen ten behoeve van de gemeente van het recht op een particulier graf. 
Gevolg van een dergelijke afstandverklaring is dat het graf gesloten wordt verklaard. Burgemeester 
en wethouders bevestigen schriftelijk aan de rechthebbende dat er afstand is gedaan van het recht 
op het graf en dat het graf gesloten is verklaard. 

HOOFDSTUK 5. GRAFBEDEKKINGEN 

Artikel 19. Vergunning grafbedekking 
1. Voor het hebben van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van het college. 
2. De rechthebbende vraagt de vergunning voor het hebben van een bedekking van een graf aan. 
3. Het college kan nadere regels vaststellen over de wijze van aanvragen van de vergunning, de 

aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen. 
4. Het college kan de vergunning weigeren indien: 

a. niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in het derde lid; 
b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats; 
c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is; 
d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is. 

Artikel 20. Onderhoud door rechthebbende of gebruiker 
1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking 

geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker. 
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2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te 
herstellen. 

3. Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of 
te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de 
gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter 
beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder 
dat deze tot enige vergoeding verplicht is. 

4. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de gebruiker door 
middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de 
grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de gebruiker niet bekend is maakt 
het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. 
Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht. 

5. Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een 
beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn 
indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk 
aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar 
op levert voor derden. 

Artikel 21. Niet-blijvende grafbeplanting 
Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert, kan door de 
beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. 
Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de 
beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende 
dertien weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende. 

Artikel 22. Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn 
1. De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door het college 

worden verwijderd. 
2. Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt het college ten minste 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 de grafbedekking gedurende ten minste 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. Indien de grafbedekking niet binnen dertien weken na de verwijdering is afgehaald, vervalt 
deze aan de gemeente, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. 

HOOFDSTUK 6. RUIMING VAN GRAVEN, URNENGRAVEN EN URNENNISSEN 

Artikel 23. Ruiming, bezorging van overblijfselen en as 
1. Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt ten minste een jaar voorafgaande 

aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbende of, 
wanneer het een algemeen graf betreft, aan de belanghebbende bekend gemaakt. Wanneer 
het adres van de rechthebbende of belanghebbende niet bekend is maakt het college het 
voornemen tot ruiming van het graf gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het 
tijdstip van ruiming door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de 
begraafplaats op het mededelingenbord bekend. 

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. 

3. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven en de as uit 
de opgegraven asbus wordt verstrooid op een van de daartoe bestemde gedeelten van de 
begraafplaatsen. 

4. Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen bij de 
beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de menselijke resten, indien mogelijk, bijeen 
te doen brengen voor crematie of voor herbegraving elders. 

5. De rechthebbende op een particulier graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de 
menselijke resten te doen verzamelen om deze te laten cremeren of elders opnieuw te doen 
begraven. 
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De rechthebbende op een particulier urnengraf of particuliere urnennis kan bij de beheerder 
een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as 
te doen verstrooien. 

HOOFDSTUK 7. IN STAND HOUDEN HISTORISCHE GRAVEN EN OPVALLENDE 
GRAFBEDEKKING 

Artikel 24. Lijst 
1. Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de 

grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. 
2. Alvorens tot ruiming van graven of verwijdering van grafbedekkingen wordt overgegaan 

onderzoekt het college of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden 
bijgeschreven. 

3. De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen 
die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan. 

HOOFDSTUK 8. INRICHTING REGISTER 

Artikel 25. Voorschriften 
1. Het college stelt voorschriften vast voor het register van de begraven lijken. 
2. Het register wordt bijgehouden door de beheerder. 

HOOFDSTUK 9. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 26. Intrekking oude regeling 
De Beheersverordening begraafplaatsen Voorst 1998, vastgesteld op 17 november 1997, 
wordt ingetrokken. 

Artikel 27. Overgangsbepaling 
1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Beheersverordening begraafplaatsen 

Voorst 1998 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening. 
2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om 

vergunning op grond van de Beheersverordening begraafplaatsen Voorst 1998 is ingediend en 
voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, 
wordt daarop deze verordening toegepast. 

Artikel 28. Strafbepaling 
Hij die handelt in strijd met de artikelen 2 of 3 wordt gestraft met een geldboete van de eerste 
categorie. 

Artikel 29. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt. 

Artikel 30. Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 
Voorst 2010. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 3 MEI 2011 

de raad 

      

drs. S.J. Peet 
griffier 

    
    

 

drs. J.T.H.M. Penninx 
burgemeester    
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semeente voorzt 

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. 

Burgemeester en wethouders van Voorst; 

gelet op de artikelen 3, 11, 12, 14, 16 en 19 van de Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen Voorst 2010; 

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen. 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 
In deze regels wordt verstaan onder: 
a. begraafplaatsen: de begraafplaatsen Terwolde en Voorst; 
b. graf: een zandgraf of keldergraf; 
c. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere lijken worden 

begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een 
bovengrondse muur of wand; 

d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 
e. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen; 
f. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon 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. 

g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het 
doen begraven van lijken; 

h. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het 
uitsluitend recht is verleend tot: 
1.het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
2. het doen verstrooien van as. 

i. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot 
het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen; 

j. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het 
uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of 
zonder urnen; 

k. particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het 
uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken; 

I. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid; 
m. particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of 

rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen verstrooien van as; 
n. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of 

verstrooiingsplaats; 
o. beheerder: degene die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die 

hem vervangt; 
p. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op 

een particulier graf, een particulier urnengraf, een particuliere gedenkplaats of particuliere 
verstrooiingsplaats; 

q. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in 
een algemeen graf of een algemeen urnengraf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze 
geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden. 
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Hoofdstuk 2 Openstelling en ordemaatregelen 

Artikel 2.1 Toegankelijkheid begraafplaatsen 
1. De begraafplaatsen zijn dagelijks kosteloos voor het publiek toegankelijk tussen 08.00 

uur en zonsondergang. 

Artikel 2.2 Ordemaatregelen 
1. Op de begraafplaatsen heeft een ieder zich te houden aan de aanwijzigen van de 

beheerder. 
2. Kinderen beneden de veertien jaar mogen zich, zonder begeleiding van personen van 

veertien jaar of ouder, niet op de begraafplaats begeven. 
3. Het is verboden: 

a. zich de toegang tot de begraafplaatsen te verschaffen, anders dan door de daarvoor 
bestemde ingangen; 

b. op de begraafplaatsen honden mee te voeren; 
c. op de graven te lopen, te zitten of de begraafplaatsen te verontreinigen; 
d. op de begraafplaatsen bloemen of andere waren te koop aan te bieden of aanbiedin-

gen te doen, die te maken hebben met begraven. 
4. Personen die ter zake van het vervatte in dit artikel overtredingen begaan, kunnen door 

de beheerder van de desbetreffende begraafplaats worden verwijderd. Tevens kan hen 
de toegang tot de begraafplaatsen voor bepaalde tijd worden ontzegd. 

5. De toegang tot de begraafplaatsen voor het plaatsen van gedenktekens of voor meer 
dan regulier onderhoud aan graven of grafbedekkingen is van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur, met uitzondering van de in artikel 3 van de 
algemene termijnenwet vermelde dagen. 

6. Alle afval, resterende materialen en dergelijke, ontstaan door werkzaamheden op de 
begraafplaatsen, moeten na beëindiging van de werkzaamheden, onmiddellijk worden 
verwijderd, zulks ten genoege van de beheerder van de desbetreffende begraafplaats. 

Hoofdstuk 3 Beheer en indeling begraafplaatsen 

Artikel 3.1 Indelingsplan en afmetingen graven 
1. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de begraafplaats een 

indelingsplan op waarop zijn aangegeven de vakken, de categorieën, de nummering van 
de uit te geven graven en urnenruimten, de plaats van asverstrooiing en eventuele 
andere voorzieningen. 

2. De afmetingen van een particulier graf bedraagt 2,35 meter x 1,10 meter. De afmetingen 
van een particulier kindergraf, dat wil zeggen voor een kind tot de leeftijd van 6 jaar 
bedraagt 1,75 meter x 1,00 meter. 

3. Particuliere graven, bedoeld om urnen in bij te zetten, particuliere verstrooiingsplaatsen 
alsmede particuliere gedenkplaatsen zijn 0,80 centimeter lang en 0,60 centimeter breed; 

4. De uitgifte van graven buiten de normale volgorde op grond van het indelingsplan en 
anders dan voor directe begraving kan alleen plaatsvinden als de wens te kennen wordt 
gegeven een graf te hebben in de onmiddellijke nabijheid van een bloed- of aanverwant 
tot in de tweede graad, waarbij sprake is van een bijzondere situatie. Dit ter beoordeling 
van het college van burgemeester en wethouders. 

5. Op begraafplaats Voorst is een vak speciaal bestemd voor pupillen van "de Lathmer". 
6. Op het gemeentehuis is van de twee gemeentelijke begraafplaatsen een gedetailleerde 

tekening aanwezig. 

Artikel 3.2 Aantal lijken per graf 
1. In elke grafruimte, met uitzondering van kinder- en urnengraven, kunnen maximaal twee 

lijken van personen van 6 jaar en ouder begraven worden. 
2. In elke grafruimte, met uitzondering van kinder- en urnengraven, kunnen maximaal vier 

personen beneden de zes jaar begraven worden. 
3. In elke grafruimte, met uitzondering van kinder- en urnengraven, kan naast twee lijken 

van zes jaar en ouder nog een lijk van een persoon jonger dan zes jaar begraven worden. 
4. in een kindergrafruimte kan ten hoogste één lijk van een persoon jonger dan zes jaar 

begraven worden. 
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5. Het zogenaamde "schudden" van graven is niet mogelijk tenzij wij hiervoor in bijzondere 
gevallen toestemming verlenen. 

Artikel 3.3 Aantal asbussen per graf 
1. In elke grafruimte, met uitzondering van kinder- en urnengraven, mogen naast het aantal 

lijken genoemd in artikel 3.2, acht asbussen worden bijgezet. 
2. In een urnengraf mogen ten hoogste vier asbussen worden bijgezet, afhankelijk van de 

aanwezigheid en afmetingen van een urnenkelder. 
3. In een kindergraf mogen naast één lijk vier asbussen worden bijgeplaatst. 

Artikel 3.4 Verstrooing van as op of in particuliere graven 
1. Verstrooiing van as op of in particuliere graven is mogelijk mits de rechthebbende 

hiervoor toestemming verleent en het aardoppervlak van het graf geschikt is om daar 
as te verstrooien. 

Artikel 3.5 Plaatsen van asbussen op particuliere graven 
1. Het plaatsen van asbussen, al of niet vervat in urnen, op particuliere graven is niet 

mogelijk, tenzij het college van burgemeester en wethouders hiervoor in bijzondere 
gevallen toestemming verlenen. 

Artikel 3.6 Urnennissen 
1. In elke urnennis kunnen twee asbussen worden bijgezet. 

Artikel 3.7 Particuliere gedenkplaatsen 
1. Particuliere gedenkplaatsen worden uitgegeven onder dezelfde voorwaarden als 

urnengraven. 

Artikel 3.8 Particuliere verstrooiingsplaatsen 
1. Particuliere verstrooiingsplaatsen worden uitgegeven onder dezelfde voorwaarden als 

urnengraven. 

Hoofdstuk 4 Eisen voor gedenktekens 

Artikel 4.1 afmetingen van gedenktekens 
1. De maximum afmetingen van gedenktekens op particuliere graven, niet zijnde 

particuliere kindergraven, particuliere urnengraven, particuliere verstrooiings- en 
gedenkpaatsen, zijn: 
hoogte 110 centimeter boven het maaiveld; 
breedte 100 centimeter; 
lengte 200 centimeter. 

2. De maximum afmetingen van particuliere gedenktekens op particuliere kindergraven zijn: 
hoogte 65 centimeter boven het maaiveld; 
breedte 70 centimeter; 
lengte 150 centimeter. 

3. De maximum afmetingen van gedenktekens op een particulier urnengraf, particuliere 
verstrooiings- en gedenkplaats zijn: 
hoogte 50 centimeter boven het maaiveld; 
lengte 40 centimeter. 
breedte 40 centimeter. 

Artikel 4.2 Aanbrengen van firmanaam of reclame 
1. Het aanbrengen van een firmanaam dan wel reclame op voorwerpen op een graf is niet 

toegestaan. 

Artikel 4.3 Vergunning 
1. Voor het aanbrengen dan wel verwijderen van een gedenkteken is op grond van artikel 19 

van de de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Voorst 2010 een 
vergunning nodig. Aan deze vergunning zijn kosten verbonden in de vorm van leges. 
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eester, 
rs. J.T.H.M. Penninx 

2. Voor het van gemeentewege laten aanbrengen van een standaard naamplaatje met tekst 
op de afdekplaat van een urnennis is een vergunning nodig. Hiervoor zijn leges verschuldigd. 
De tekst zal, in overleg met de rechthebbende, in opdracht van de gemeente worden 
gegraveerd. 

Artikel 4.4 Aan grafbedekking te stellen eisen 
1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals 

natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen, glas of een verduurzaamde 
houtsoort (bij gebruik van houten gedenktekens dient het hout te behoren tot 
kwaliteitsklasse A, Kwaliteitseisen voor hout, KVH 1995: NEN 5466). 

2. Een gedenkteken moet gedragen worden door een deugdelijke fundering. 
3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden. 
4. De gedenktekens moeten deugdelijk en zuiver te lood worden geplaatst. 
5. Het plaatsen van voorwerpen binnen het plantvak is toegestaan, mits deze voorwerpen niet 

ontsierend zijn, een en ander ter onzer beoordeling. 
6. Beplanting mag worden aangebracht. De beplanting, anders dan bomen die niet zijn 

toegestaan, mag de grenzen van het plantvak niet overschrijden, geen grotere hoogte 
bereiken dan 1,00 meter en andere graven niet overwoekeren. 

7. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan 
op een graf losse bloemen te leggen. De beheerder mag deze onaangekondigd en zonder 
enig recht op aanspraak verwijderen bij verwaarlozing. 

8. Op particuliere graven is het aanbrengen van marmerslag en/of grind als grafbedekking 
toegestaan, mits dit is omsloten door een duurzame rand van 0,05 meter op een geschikte 
fundering binnen de grenzen van het plantvak. 

9. Gedenktekens mogen geen afbeeldingen of teksten bevatten die aanstootgevend, 
ontsierend of kwetsend kunnen zijn voor anderen. 

10. Gedenktekens mogen geen voorwerpen bevatten die licht, geluid of anderszins hinder 
kunnen veroorzaken. 

11. De beheerder is gemachtigd gedenktekens of delen daarvan te verwijderen of veilig te 
stellen indien deze een gevaar voor de omgeving of het gedenkteken zelf gaat 
opleveren. 

12. Op de tussen de afzonderlijke graven gelegen ruimte mag geen grind en mogen evenmin 
andere steenachtige materialen worden aangebracht. Het ter plaatse aanbrengen van 
materiaal in de vorm van bijvoorbeeld boomschors is wel toegestaan. 

Hoofdstuk 5 De begraafplaatsadministratie 
1. Er is sprake van een geautomatiseerde begraafplaatsenadministratie. 
2. In die begraafplaatsadministratie wordt vastgelegd wie waar is begraven, wie 

rechthebbende op het graf is en hoe lang de grafrechten nog duren. 

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen en citeertitel 

Artikel 6.1 Slotbepalingen 
Deze nadere regels treden in werking op de dag dat de beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen Voorst 2010 in werking treedt. Op deze datum vervallen de per 1 januari 
1998 in werking getreden nadere regels grafbedekkingen en het Besluit Beheersverordening 
begraafplaatsen Voorst 1998. 

Artikel 6.2 Citeertitel 
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels begraafplaatsen. 
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Voorst d.d. 15 juni 2010. 

/ae_saGFetarisT 
E.J.M. van Leeuwen 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26

