
 

   

 

- Wat is algemeen onderhoud? 

Het algemeen onderhoud bestaat uit het onderhoud van de 

paden en onderhoud van de groenvoorziening. 

 

- Wat is bijzonder onderhoud? 

Bijzonder onderhoud bestaat uit het onkruid vrijhouden van 

de grafbedekking en het jaarlijks schoonspuiten van de 

grafsteen/ plaat. 

 

- Waarom is algemeen en bijzonder onderhoud 

verplicht? 

Het algemeen en bijzonder onderhoud is verplicht om de 

kwaliteit en het aanzien van de begraafplaats positief te blijven 

beïnvloeden. 

 

 

 

Rechten & Plichten 
- Wat is een rechthebbende? 

Een rechthebbende is een natuurlijk 

persoon of rechtspersoon aan wie 

uitsluitend het recht is verleend op 

een particulier graf. 
 

- Ik wil geen rechthebbende 

meer zijn, hoe verander ik dat? 

U kunt tussentijds afstand doen van 

grafrechten of de rechten aan een 

ander persoon overschrijven. Dit 

kunt u schriftelijk en digitaal doen. 

 

- Hoe kan ik mijn grafrechten 

verlengen? 

Bent u rechthebbende van een 

particulier graf met grafrechten 

voor een bepaalde tijd? Dan kunt u 

uw grafrechten met 15 jaar 

verlengen. U kunt dit doen op de 

website of door hier te klikken                                                        

Baarn.nl  

 

- Ik wil grafrechten verlengen, 

kan ik een financiële regeling 

treffen? 

Ja, dit is mogelijk. U kunt in 

termijnen betalen, binnen één jaar. 

 

- Ik ben rechthebbende, mag ik 

kiezen wie ik laat begraven? 

U kunt zelf beslissen wie u laat 

begraven in het graf.  

 

- Ben ik aansprakelijk voor mijn 

grafbedekking? 

Ja, het (doen) plaatsen, aanbrengen, 

herstellen, vernieuwen of 

verwijderen van de grafbedekking is 

voor rekening van en voor risico 

van de rechthebbende. 

 

Infoblad – Begraafplaats  

- Hoe kan ik afstand doen van het recht op een graf? 

Een rechthebbende kan schriftelijk en digitaal afstand doen 

van het recht op een particulier graf bij de gemeente. U kunt 

geen geld terugvorderen mocht de periode nog niet zijn 

beëindigd.  

 

- Ik ben rechthebbende en ga verhuizen, moet ik dit 

doorgeven? 

Als u gaat verhuizen binnen Nederland worden de nieuwe 

gegevens automatisch verwerkt. Gaat u verhuizen naar het 

buitenland, dan hebben wij uw Nederlands BSN, 

adresgegevens en e-mail nodig. 

 

- Ik ben rechthebbende en woon in het buitenland, 

kan ik mijn aanslag per mail ontvangen? 

Ja, dit is mogelijk. U heeft hiervoor een Nederlands BSN 

nodig óf u kruist een vinkje aan bij ‘mijnoverheid.nl’ waardoor 

u toestemming geeft. Verder hebben wij uw e-mailadres 

nodig. 

 

- Wat moet ik doen als ik een vraag heb over een 

factuur? 

Als u het niet eens bent met een factuur, dan kunt u een mail 

sturen naar financien@baarn.nl. 

 

- Waar moet ik zijn als ik een vraag heb over groen 

op de begraafplaats? 

Heeft u vraag over groen op de begraafplaats, dan kunt u een 

melding woon- en leefomgeving doen op onze website of 

mailen naar begraafplaats@baarn.nl.  

 

- Moet ik een vergunning aanvragen voor het 

plaatsen van een grafmonument voor een particulier 

graf? 

Een grafmonument is vergunningsvrij als het voldoet aan de 

gestelde eisen. Wel dient u een melding te doen bij de 

begrafenisbeheerder, zodat kan worden gecheckt of het 

voldoet aan de eisen. 

 

- Wat als ik afstand doe van mijn graf, wat gebeurt er 

met de stoffelijke resten? 

Bij de ruiming van het graf worden de nog aanwezige 

stoffelijke resten begraven en de as verstrooid op de 

daarvoor bestemde gedeelten van de begraafplaats. 

 

- Kan ik een asbus laten bijzetten in een graf? 

Ja, u kunt asbussen laten bijzetten in een graf. 

 

- Kan ik als rechthebbende verzoeken om 

herbegraven of alsnog cremeren? 

Ja, u kunt als rechthebbende van een particulier graf een 

aanvraag indienen bij de beheerder om de stoffelijke resten te 

doen verzamelen. U kunt de stoffelijke resten laten cremeren 

of elders opnieuw doen begraven. 

 

- Wat betekent ruimen van een graf? 

Bij een grafruiming wordt het graf van de overledene 

leeggemaakt. De stoffelijke resten worden op een speciaal 

daarvoor aangewezen plek herbegraven.  
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