RIS.4336

Bijlage 1
Overzicht wijzigingen Wet op de Lijkbezorging per 1 januari 2010
Wijziging Wlb (relevant voor
beheerder begraafplaats)
Begripsbepaling algemeen graf en
particulier graf
(art. 23 lid 2)

Melding afloop uitgiftetermijn
algemeen graf aan
belanghebbenden
(art. 27a)
Uitgiftetermijn grafrechten
(particulier graf)
(art. 28 lid 1)
Verlenging grafrechten
(particulier graf)
(art. 28 lid 2)

Rechthebbende kan twee jaar (nu
één jaar) voor afloop van de
grafrechten verzoek tot verlenging
doen
(art. 28 lid 2)
Als rechthebbende een jaar voor
afloop van de grafrechten nog
geen verzoek tot verlenging heeft
gedaan, stuurt de beheerder een
mededeling.
Als de rechthebbende binnen drie
maanden na verzending van deze
mededeling niet heeft gereageerd,
maakt de beheerder de
mededeling bekend bij de ingang
van de begraafplaats en bij het
graf tot het einde van de periode
waarvoor het recht was gevestigd.
(art. 28 lid 3)

Gemeente meldt rechthebbende de
verwaarlozing schriftelijk en geeft
één jaar tijd voor herstel en hangt
deze ook bij de ingang van de
begraafplaats. Als ontvangst niet
wordt bevestigd, hangt de
gemeente de melding aan de poort

Toelichting
De wet kende geen “algemeen graf” en de term “eigen graf”
of “familiegraf” is in juridisch opzicht niet juist. De wet geeft
nu een definitie van algemeen graf en een graf met een
uitsluitend recht (d.w.z. bepaalde zeggenschap gedurende de
graftermijn) wordt “particulier graf” genoemd.
Een algemeen graf wordt wettelijk beperkt tot 10 jaar, daarna
vindt ruiming plaats, herbegraving is mogelijk.
De beheerder van een begraafplaats moet tenminste 6
maanden en ten hoogste 12 maanden voor het verstrijken van
de termijn van uitgifte schriftelijk aan belanghebbenden,
wiens adres hem bekend is, de afloop van de uitgiftetermijn
bekendmaken. Na afloop van de termijn is ruiming mogelijk.
De minimale termijn is verlaagd van 20 naar 10 jaar.
Maar de termijn van verlenging is verhoogd van 10 jaar naar
maximaal 20 jaar per keer (minimaal 5 jaar)
In de huidige situatie kan een grafrecht met 10 jaar worden
verlengd. Na wetswijziging kan dat met termijn tussen de 5 en
20 jaar.
Doel: minder administratieve lasten
Deze wijziging is nu mogelijk omdat beheerder betere
mogelijkheden heeft om op te treden tegen verwaarlozing van
een graf.
Rechthebbende wordt meer tijd geboden en beheerder kan
beter anticiperen.

De plicht om te zorgen voor het juiste adres ligt bij de
rechthebbende en niet langer bij de beheerder.
De beheerder maakt gebruik van het adres dat bij hem bekend
is, is dat niet juist, wordt dit ondervangen door de mededeling
bij het graf en de ingang van de begraafplaats.

Wetgever wil mogelijkheden vervallen grafrechten vergroten
bij verwaarlozing van een graf
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gedurende vijf jaar. Als er na resp.
één of vijf jaar niet is hersteld,
vervalt het grafrecht 10 jaar (nu
30 jaar) na uitgifte.
Voor bestaande gevallen is er een
overgangsregeling gaat termijn
van vijf jaar pas vanaf 2025 lopen
en moet het 30 jaar geleden zijn
sinds de laatste begraving van het
graf
(art. 28 lid 4 t/m 7)
Vervallen verplichting om actief
te zoeken naar een adres

Opgravingen en ruimen
Aanleg en uitbreiding, sluiten
(art. 31 lid 2, art. 32a, art.34, art.
46)
Eigendom grafbedekking
(monument + beplanting)
(art. 32a)

Verlenging termijn
Begraving/verbranding van 5 naar
6 dagen
Asbus en asbestemming

Gemeente hoeft bij aankondigen van een ruiming van een
algemeen graf, het verlopen van grafrechten en het afgeven
van een verklaring van verwaarlozing van een graf niet meer
actief op zoek te gaan naar de belanghebbende, gebruiker of
rechthebbende. De gemeente kan gebruik maken van het adres
dat hem bekend is.
De verplichte inschakeling van VROM vervalt.

Op dit moment is volgens het Burgerlijk Wetboek de
grafbedekking eigendom van de eigenaar van de grond ofwel
van de beheerder van de begraafplaats.
In de nieuwe wet blijft de grafbedekking eigendom van de
rechthebbende of opdrachtgever zolang er niet mag worden
geruimd. De gebruikelijke eisen aan de grafbedekking mogen
worden gesteld.
Begraving verbranding geschiedt
net eerder dan 36 uur na het overlijden en uiterlijk op de zesde
dag na het overlijden
Vereist is naam, voorletters en registratienummer op asbus, in
de wet wordt duidelijker geregeld aan wie de asbus mag
worden meegegeven; dat is de nabestaande of namens wie de
opdracht tot crematie is gegeven
Asbussen kunnen in een ruimte met uitsluitend recht worden
geplaatst.
Zolang dat recht bestaat kan de asbus alleen met toestemming
van de rechthebbende worden geruimd (= verstrooid). Is het
recht vervallen, dan wordt de termijn waarop de asbus kan
worden geruimd 10 jaar (ook voor bestaande gevallen).
Sluiting: indien grond bestemming heeft verloren en zich
daarin geen graf bevindt (schrappen termijnen)

Aanleggen, uitbreiden en sluiten
van een begraafplaats
(art. 47)
Gebaseerd op artikel LOB, ir. A. Stam.
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