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Wellicht heeft u er al eens 
over nagedacht of misschien 
bent u er plotseling mee 
geconfronteerd.

Bij een overlijden moet van alles geregeld 
worden in een zeer korte tijd. Op dat mo-
ment staat uw hoofd er eigenlijk niet naar, 
maar moeten er belangrijke keuzes gemaakt 
worden. Het is goed om te weten wat de mo-
gelijkheden zijn voor begraven of asbestem-
mingen voordat u hier een beslissing over 
moet nemen.

Bespreek als het nog kan met uw partner of 
familie hoe u de plechtigheid geregeld wilt 
hebben. Dat geldt niet alleen voor de keuze 
tussen begraven of cremeren, maar ook voor 
de keuze tussen een particulier of algemeen 
graf of misschien wel asverstrooiing of het 
plaatsen van een asbus.

In deze brochure vertellen wij u graag wat de 
mogelijkheden zijn op de  begraafplaatsen 
van de gemeente Tholen. In onze gemeente 
heeft elke kern één of twee begraafplaatsen. 
Naast de zogenaamde gemeentelijke be-
graafplaatsen zijn er ook bijzondere begraaf-
plaatsen. Dat zijn begraafplaatsen die worden 
beheerd door een kerk (De Rooms Katholieke 
begraafplaatsen te Tholen en Oud-Vossemeer 
en de begraafplaats Oudeland, die in beheer is 
van de Nederlands Hervormde Kerk te Tholen).  
Deze brochure is niet van toepassing op deze 
bijzondere begraafplaatsen.

De mogelijkheden voor begraven en asbe-
stemmingen die in deze folder worden gen-
oemd, gelden voor alle gemeentelijke begraaf-
plaatsen, tenzij anders vermeld. 

Achterin de folder vindt u een begrippenlijst, 
waarin de meest gebruikte begrippen nog eens 
uitgelegd worden.
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Kindergraf

Op veel begraafplaatsen zijn speciale 
gedeelten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Een 
kindergraf is kleiner dan een normaal graf en 
wordt ook voor 30, 40 of 50 jaar uitgegeven. 
De overige bepalingen voor een kindergraf zijn 
hetzelfde als voor een particulier graf, alleen is 
er een verschil in tarieven.

Keuze van een graf

Particulier graf

Wanneer een dierbare van u overlijdt, heeft 
u de mogelijkheid om voor een particulier 
graf (eigen graf) te kiezen. Er kan een keuze 
gemaakt worden tussen een uitgiftetermijn 
van 30, 40 of 50 jaar. Na deze tijd kan het 
recht steeds verlengd worden met 10 jaar. Het 
recht wordt toegekend aan één persoon – de 
rechthebbende - die ook bepaalt wie er in het 
graf wordt begraven en of er een grafsteen of 
beplanting op het graf wordt gezet. Wanneer 
deze persoon overlijdt, of wanneer hij het recht 
niet meer wenst te bezitten, kan het recht wor-
den overgeschreven op een andere persoon of 
teruggegeven worden aan de gemeente.

Uitsluitend bij de uitgifte van een particulier 
graf, kunt u direct één van de naastgelegen 
particuliere graven reserveren voor uw naaste 
familie. Het reserveren van graven, zonder dat 
dit betrekking heeft op een directe begraving 
is niet mogelijk.

Deze mogelijkheid geldt alleen voor familiele-
den in de eerste graad van bloedverwantschap 
(ouders en kind(eren).
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Algemeen graf

U kunt ook kiezen voor een algemeen graf. Een 
algemeen graf wordt voor 15 jaar in gebruik ge-
geven. Het gebruiksrecht van dit algemene graf 
kan niet worden verlengd. Na 15 jaar zal de ge-
meente besluiten het graf opnieuw in gebruik 
te nemen. De gemeente bepaalt wie in het graf 
wordt begraven. 

Op een algemeen graf kunt u ook een grafbe-
dekking plaatsen of beplanting aanbrengen. Na 
deze periode van 15 jaar vervallen alle rechten 
en kan de grafbedekking worden verwijderd en 
tot herbegraving worden overgegaan.

Volgorde van nummering

Alle graven worden uitgegeven op volgorde 
van nummering volgens de, bij het indelingen-
besluit behorende, tekeningen. Keuze voor een 
specifieke locatie op de begraafplaats behoort
dus niet tot de mogelijkheden.

Enkel-/dubbeldiep begraven

Op het overgrote deel van de begraafplaatsen 
in de gemeente Tholen wordt er enkeldiep be-
graven. Op de uitbreidingen van de begraaf-
plaatsen wordt dubbeldiep begraven.
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Na een crematie moet een belangrijke keuze 
worden gemaakt: wat gebeurt er met de as?
U hoeft tijdens het regelen van de uitvaart nog 
geen beslissing te nemen over de bestemming 
van de as. De asbus kan namelijk gedurende 
een half jaar worden bewaard in de algemene 
nis van het crematorium. U kunt de as (laten) 
bijzetten op de begraafplaats in de asbus of 
(laten) verstrooien op speciale gedeelten van 
een begraafplaats, de zogenoemde verstrooi-
ingsplaatsen. U kunt kiezen voor een particu-
liere urnenplaats/urnengraf. De urnenplaat-
sen en -graven bieden plaats aan maximaal 
twee asbussen. De urnengraven worden uit-
gegeven voor 30, 40 of 50 jaar. Daarna kunt u 
de termijn steeds verlengen met 10 jaar. 

Asbestemmingen/CrematieGrafbedekking en beplanting

 
 
 

Onderhoud

Het algemeen onderhoud van de begraafplaats, 
uitgezonderd de grafoppervlakken, gebeurt 
door de gemeente. De gemeente voorziet in de 
algen- en mosbestrijding van gedenktekenen. 
Daarnaast verzorgt de gemeente het aanvullen 
van grond in het geval van verzakkingen bij gra-
ven.

De rechthebbende of de gebruiker is verplicht 
de grafbedekking op het graf behoorlijk te on-
derhouden of te herstellen. Hiertoe behoort 
ook het onderhoud van de letters en andere 
figuren op het gedenkteken, het indien nodig 
opnieuw stellen of herstellen van het gedenk-
teken en de zorg van de grafbeplanting.

U kunt er ook voor kiezen om de urn mee naar 
huis te nemen of te verstrooien op een ande-
re plek dan de begraafplaats. In de gemeente 
Tholen kunt u overal de as verstrooien behal-
ve op de verharde weg en sportvelden. U hebt 
hiervoor wel de toestemming van de eigenaar 
van de grond nodig, waarbij gelet zal worden op 
eventuele overlast voor anderen.

Op de begraafplaatsen kunt u de as (laten) 
verstrooien op een speciaal gedeelte van de 
begraafplaats. Op het verstrooiingsveld kunt u 
geen monument plaatsen, omdat hier meerde-
re verstrooiingen plaatsvinden.
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Op ieder graf mag u beplanting en/of een 
gedenkteken plaatsen. Voor het aanbrengen 
van beplanting en/of een gedenkteken op het 
graf heeft u een vergunning van de gemeen-
te nodig. Een gedenkteken moet aan bepaal-
de voorwaarden voldoen. Een steenhouwer/
begrafenisondernemer kan u hierin goed ad-
viseren en kan voor u de vergunning aanvra-
gen. Voor meer informatie over de voorwaar-
den die hiervoor gelden, kunt u terecht op  
www.tholen.nl; actualiteiten; lokale regelge-
ving; ruimtelijke ordening.

U kunt altijd bloemen, los of in een vaas, op het 
graf zetten. Hiervoor heeft u geen vergunning 
nodig. Verdorde bloemen en planten worden 
door de beheerder weggehaald.
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Opnieuw in gebruik 
nemen van graven

Particuliere (urnen)graven waar geen rechten 
meer op rusten en algemene graven waarvan 
de uitgiftetermijn is verstreken, kan de ge-
meente opnieuw in gebruik nemen.  Bij het op-
nieuw in gebruik nemen worden de stoffelijke 
resten van de overledene uit het graf gehaald, 
waardoor de grafruimte weer beschikbaar 
komt voor een andere overledene.  De stof-
felijke resten worden in een knekeldoosje 
herbegraven in een verzamelgraf. Een verza-
melgraf wordt voorzien van een monument 
waarop de namen van de herbegravenen wor-
den vermeld.

De asbus uit een urnengraf kan na het verstrij-
ken van de wettelijke grafrusttermijn worden 
verstrooid op de algemene verstrooiingsplaats 
op de begraafplaats. De asbus zelf wordt dan 
vernietigd.

De gemeente stelt voormalige rechthebben-
den van graven die opnieuw in gebruik worden 
genomen, ten minste één jaar van tevoren hier-
van op de hoogte. Daarom is het belangrijk dat 
de adresgegevens van de rechthebbende be-
kend zijn bij de gemeente en dat verhuizingen 
doorgegeven worden.

Zijn de gegevens van de rechthebbende niet te 
achterhalen, dan maakt de gemeente het plan 
om graven opnieuw in gebruik te nemen open-
baar en wordt dit ook op het graf aangegeven.  
De voormalige rechthebbenden hebben gedu-
rende dat jaar de mogelijkheid om alsnog de 
rechten te verlengen (mits dit gebeurt binnen 
één jaar na het verstrijken van de rechten) of de 
overblijfselen te laten herbegraven in een ander 
particulier graf in plaats van in het verzamelgraf.
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Uitvaartverzekering

Steeds meer personen sluiten een uitvaartver-
zekering af om de kosten van een uitvaart te 
kunnen betalen. Het is raadzaam om na te gaan 
welke kosten door deze verzekering worden ge-
dekt, omdat dit per maatschappij kan verschil-
len.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site 
www.tholen.nl. Ook kunt u via de mail een vraag 
stellen aan gemeente@tholen.nl

Gemeente Tholen
Hof van Tholen 2 | 4691 DZ Tholen

Postadres:
Postbus 51 | 4690 AB Tholen

Contactgegevens:
T.  140166
gemeente@tholen.nl
www.tholen.nl

Tarieven

Het aanleggen, in stand houden en onderhou-
den van de begraafplaatsen kost veel geld. 
Jaarlijks ongeveer € 550.000,00. Om deze kos-
ten te dekken heft de gemeente de zogenoem-
de lijkbezorgingsrechten. Dit zijn bijvoorbeeld 
de rechten die in rekening worden gebracht 
voor het verkrijgen van (een recht op) een 
particulier graf, of het gebruiksrecht op een 
algemeen graf. Alle verschillende vormen van 
lijkbezorgingsrechten die de gemeente heeft, 
zijn opgenomen in de “Tarieventabel lijkbe-
zorgingsrechten”. Deze tarieventabel is bijge-
voegd . Op verzoek kan een exemplaar worden 
toegezonden door de afdeling Publiekszaken.

Begraaf- en bezoektijden

Begraven, bijzetten en verstrooien kan in principe 
van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 
uur en 16.00 uur. Alle begraafplaatsen zijn te be-
zoeken tussen zonsopgang en zonsondergang.

Begraafplaatsbegeleiders

Bij elke begrafenis is een begraafplaatsbege-
leider van de gemeente aanwezig die het regis-
tratienummer van de overledene controleert 
en de familie en overige aanwezigen begeleidt 
naar het graf. Afhankelijk van de wensen van de 
familie zal hij al dan niet de kist laten zakken. Na 
de plechtigheid blijft hij bij het graf totdat het 
gesloten wordt.
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Begrip    blz         Omschrijving

Algemeen graf:   5

Bijzondere begraafplaats:  3 

Gedenkteken:  6 

Gebruiker:  6

Kindergraf:   4

Knekeldoosje:   8

Onderhoud:   6 

Begrippenlijst
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Begrip   blz       Omschrijving

Opnieuw in gebruik  8
nemen van graven :    

Particulier graf :   4

Rechthebbende :   4

Urnenplaats:    7

Urnengraf :   7

Verstrooien :   7 
 

Verzamelgraf:   8 

Een algemeen graf is eigendom van de  ge-
meente. Het graf wordt voor 15 jaar in gebruik  
gegeven. Deze termijn kan niet worden ver-
lengd. Na 15 jaar neemt de gemeente het graf 
opnieuw in gebruik.

Een begraafplaats in beheer van een kerk of 
geloofsgemeenschap.

Nagelvast verbonden voorwerp op het graf 
voor het aanbrengen van opschriften en/of 
figuren.

De persoon aan wie een algemeen graf in 
gebruik is gegeven.

Een graf voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Dit is 
kleiner dan een normaal graf en wordt  voor 30, 
40 of 50 jaar uitgegeven. De overige  bepalin-
gen voor een kindergraf zijn hetzelfde als  voor 
een particulier graf, alleen is er een verschil in 
tarieven.

(Kartonnen) doosje waarin de stoffelijke 
over schotten worden bewaard nadat een 
graf opnieuw in gebruik wordt genomen. 
Deze doosjes worden hierna geplaatst in een 
verzamelgraf.

Het algemeen onderhoud van de begraaf-
plaats  (uitgezonderd de grafoppervlakken) 
gebeurt  door de gemeente. De gemeente 
voorziet in  de algen- en mosbestrijding van 
gedenktekenen. Daarnaast verzorgt de 
gemeente het aanvullen van grond in het geval 
van verzakkingen bij graven.

Het opgraven van een stoffelijk overschot 
met de bedoeling om het met behulp van een 
knekeldoosje in een gemeentelijk verzamelgraf  
bij te zetten. Op het verzamelgraf komt een 
monument met de namen van herbegraven 
overledenen in dit graf.

Een graf voor één of twee personen waarvan 
het recht voor een termijn van 30, 40 of 50 jaar 
wordt uitgegeven aan rechthebbende. Na het 
verstrijken van de eerste termijn is het mogelijk 
het recht steeds met 10 jaar te verlengen zo-
lang de rechthebbende dit wil. In het verleden 
werd hiervoor  de term eigen graf gebruikt.

De persoon die rechten heeft op een graf en als 
zodanig is ingeschreven in de  begraafplaatsad-
ministratie. Deze persoon bepaalt onder 
andere wie er in een graf begraven mag worden 
en of het uitsluitend recht wordt verlengd. Als 
rechthebbende kunnen worden geregistreerd: 
echtgenoot of geregistreerde partner of ande-
re levenspartner, dan wel een bloedverwant of 
aanverwant tot en met de derde graad.

Een plaats boven de grond ingericht voor het 
plaatsen van urnen;  bijvoorbeeld urnenmuur.

Een plaats onder de grond ingericht voor het 
plaatsen van maximaal 2 urnen.

Het (laten) verstrooien van de as op speciale 
gedeelten van een begraafplaats, de zoge-
noemde verstrooiingsplaatsen.
 
Een graf waar de stoffelijke overschotten van 
overledenen in worden verzameld nadat de 
oorspronkelijke graven van de overledenen 
opnieuw in gebruik zijn genomen.



Voor meer informatie verwijzen wij u naar  
www.tholen.nl. U kunt ook een vraag stellen via  
e-mail: gemeente@tholen.nl

Gemeente Tholen
Hof van Tholen 2 | 4691 DZ Tholen

Postadres:
Postbus 51 | 4690 AB Tholen

Contactgegevens:
T.  140166
gemeente@tholen.nl
www.tholen.nl


