Berekenen onderhoud van een graf bij
verlenging van het recht na een bijzetting
12 april 2017

Vraag nummer: 50443
Beste meneer van der Putten,
In januari 2015 is de nieuwe gemeente Krimpenerwaard gevormd een samenvoeging van 5
gemeenten .
Tot 31 december 2016 golden voor aangesloten gemeenten de oude begraafplaats verordeningen van
deze gemeenten.
Per 1 januari 2017 is de nieuwe begraafplaats verordening ingegaan voor de gemeente
Krimpenerwaard.
In januari 2017 is een mevrouw overleden in Ouderkerk aan den IJssel.
Zij is begraven in het graf bij haar man die overleden is in oktober 2001.
Er is toen in 2001 gekozen voor een familie graf met de duur van het recht van 25 jaar.
Dit loopt af in oktober 2026.
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe verordening dus van kracht.
Met deze verordening gaat de gemeente uit van een grafrust van 20 jaar dus moet het recht op het graf
met 11 jaar verlengd worden.
Dit wordt door de gemeente opgelegd en dat is ook juist.
Maar nu wordt het onderhoud van het graf door de gemeente doorberekend aan de familie voor 20 jaar.
Dit is volgens mij niet juist want zij hebben het recht in de oude situatie betaald tot 2026 en toen kende
de gemeente geen doorberekening van het onderhoud.
Zoals ik het bekijk kan de gemeente ook voor het onderhoud maar een termijn van 11 jaar berekenen.
De familie had bezwaar gemaakt tegen de kosten van het onderhoud, maar dit is afgewezen door de
gemeente.
Kunt u voor de familie en mij helderheid scheppen in deze kwestie of dit juist is of niet.
Alvast bedankt voor uw moeite.
Met vriendelijke groet,
Hans van Reeuwijk

Antwoord:
Geachte heer,
Ik ben het met u eens. Er is al een beschikking uit 2011 voor het bestaan van het graf tot 2026, met een
rekening, waarbij alle toenmalige financiële verplichtingen zijn afgewikkeld. Voor de verlenging van de
rechten - per 2027 - kunnen onderhoudskosten gevraagd worden, maar niet voor de periode
2017-2026. Dan zou de beschikking van 2001 waarschijnlijk moeten worden ingetrokken en gewijzigd.
Ik heb even in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 van Krimpenerwaard gekeken of een periode
van 11 jaar onderhoud een probleem zou geven, omdat veel gemeenten in eenheden van 10 of 5 jaar
rekenen. Dat is echter niet het geval; onderhoudsbijdragen kunnen per jaar worden geheven. Dat is een
speciale regeling voor het aanvullen van grafrechten in het geval van bijzettingen.
As de gemeente van mening is dat zij toch terecht 20 jaar onderhoudskosten in rekening kan brengen,
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As de gemeente van mening is dat zij toch terecht 20 jaar onderhoudskosten in rekening kan brengen,
ben ik zeer benieuwd naar de exacte onderbouwing.
Als er geen goede onderbouwing komt, kan binnen 6 weken na het opleggen van de belastingaanslag
(de kosten zijn formeel een belasting) bezwaar worden aangetekend bij de heffingsambtenaar.
Vervolgens is beroep bij de rechtbank mogelijk.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering
hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.
TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl
TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).

Er is een fout opgetreden.
Bekijk deze video op www.youtube.com of schakel JavaScript
in als dit is uitgeschakeld in je browser.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ berekenen- onderhoud- van- een- graf- bij- verlengingvan- het- recht- na- een- bijzetting/50443

