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Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen
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1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt?
Als er iemand overlijdt, moet er in een korte periode veel geregeld worden.
Denk aan de begrafenis of crematie. In deze brochure leest u alles over begraven
en cremeren in Hoogeveen. De keuze tussen begraven of cremeren is één van de
belangrijkste beslissingen rond de uitvaart. Deze keuze is heel persoonlijk. Voor
de meeste nabestaanden is het fijn als de overledene die keuze vooraf heeft
doorgegeven. Veel nabestaanden laten zich bijstaan door een uitvaartorganisatie,
maar dat is niet verplicht.
Voorafgaand aan de begrafenis of crematie moet het volgende worden geregeld:
• aangifte overlijden
• verlof tot begraven of cremeren
• datum en tijd van de uitvaart
• keuze van het graf
Aangifte overlijden
Wanneer iemand is overleden, moet daarvan aangifte worden gedaan.
Dat gebeurt in de gemeente waar iemand is gestorven, meestal door de uitvaartverzorger. Maar een familielid mag ook aangifte van overlijden doen. De
ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens een akte van overlijden op.
Bij de aangifte van overlijden neemt u mee:
• verklaring van overlijden (opgesteld door een arts)
• verklaring doodsoorzaak (B-envelop, opgesteld door een arts)
• geldig legitimatiebewijs van degene die aangifte doet
• eventueel trouwboekje
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Verlof tot begraven of cremeren
Bij de aangifte van overlijden geeft de burgerlijke stand een verlof tot begraven
of cremeren af. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Zonder deze toestemming
kan een begrafenis of crematie niet plaatsvinden.
Datum en tijdstip begrafenis of crematie
Nadat het verlof tot begraven is afgegeven, kunt u het tijdstip en de datum voor
de uitvaart bepalen. De begrafenis of crematie mag vanaf 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Uiterlijk de zesde werkdag na het overlijden moet de uitvaart
zijn uitgevoerd.

Begraafplaatsen
Voor een begrafenis kunt u kiezen uit één van de tien begraafplaatsen in
de gemeente. Na een crematie kunt u er de asurn bijzetten in een eigen
graf, een urnenmuur of urnenkelder. Er zijn twee begraafplaatsen waar u
as kunt verstrooien. Zie hoofdstuk 7 voor een overzicht.
Tijdstip begraven
April tot en met oktober
maandag t/m vrijdag
zaterdag

9.00 - 17.00 uur
9.00 - 15.00 uur

November tot en met maart
maandag t/m zaterdag

9.00 – 15.00 uur

De tarieven voor begraven vindt u op het inlegvel bij deze brochure.
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Crematoria
Totdat Hoogeveen een eigen crematorium heeft, kunt u terecht bij een
van de crematoria in de buurt.
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•

Assen
Rouwcentrum Crematorium De Boskamp
0592 390330, www.boskamp.nl

•

Emmen
Crematorium De Meerdijk
0591 628305, www.crematoriumdemeerdijk.nl

•

Meppel
Crematorium Reestborgh
0522 253071, www.yarden.nl

2 Begraven
Kiest u voor begraven? Dan wordt de overledene op een begraafplaats naar zijn
of haar laatste rustplaats gebracht. De nabestaanden kiezen zelf welke begraafplaats. Naast het begraven in een nieuw graf, is het mogelijk een overledene bij
te zetten in een bestaand graf. Ook als er geen lege grafplaats meer is in een
bestaand graf, is bijzetten vaak mogelijk.
2.1
Nieuw eigen graf
Wilt u voor langere tijd zeker zijn van de laatste rustplaats van uw dierbare?
Dan is een eigen graf het meest geschikt. U koopt dan voor een bepaalde periode het recht om een overledene in het graf te begraven. Nabestaanden bepalen
zelf de duur van het grafrecht. Er geldt geen maximale termijn. De minimale
termijn van het grafrecht is tien jaar. Het grafrecht kan na afloop van de overeengekomen termijn steeds verlengd worden met minimaal een jaar.
Dubbelgraf
Een eigen graf wordt meestal dubbeldiep uitgegeven. Dit betekent dat hierin
twee overledenen begraven kunnen worden. Nadat de eerste begrafenis heeft
plaatsgevonden, kan later in hetzelfde graf een tweede persoon worden bijgezet.
Deze persoon wordt bijgezet boven de eerste persoon.
De plek van het graf
Nieuwe graven worden per begraafplaats uitgegeven op volgorde. Op begraafplaats Zevenberg kunnen nabestaanden ook zelf een grafplek uitzoeken. Daar zijn
wel bepaalde voorwaarden en extra kosten aan verbonden. Het is niet mogelijk
een grafplek te reserveren voordat iemand is overleden.
Grafkelder
Kiest u voor een eigen graf? Dan kunt u ook een grafkelder laten aanleggen.
Neem hiervoor contact op met de gemeente.
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Rechthebbende
De rechthebbende bepaalt wie er in het graf mag worden begraven. Wie de
rechthebbende is, staat in de grafakte. Dit is vaak degene die het grafrecht betaalt, maar kan bijvoorbeeld ook een ander familielid zijn.
Kosten
Na de begrafenis ontvangt de opdrachtgever van de uitvaart een nota van de
gemeente. Het gaat om de kosten voor het begraven en de kosten voor het grafrecht. Zie het inlegvel bij deze brochure voor de actuele tarieven.
2.2 Bijzetting in een bestaand graf
Naast het begraven in een nieuw graf, is het mogelijk een overledene bij te zetten in een bestaand eigen graf. Bijzettingen zijn mogelijk op alle begraafplaatsen
in de gemeente Hoogeveen, ook bij graven zonder lege grafplaats. Het maakt
niet uit of een graf voor bepaalde of onbepaalde tijd in uw bezit is. Bijzetting in
een volle grafkelder is niet mogelijk.
Bijzetting in een graf zonder lege grafplaats
Heeft u of uw familie een graf in bezit? Bijvoorbeeld doordat u een grafrecht
heeft voor onbepaalde tijd. En wilt u geen nieuw graf kopen? Dan kunt u vaak
gebruik blijven maken van het (familie)graf, ook als er geen lege grafplaats is.
De gemeente kan het graf geschikt maken voor nieuwe begravingen zonder dat
er stoffelijke resten verloren gaan uit het graf. Deze methode is bijvoorbeeld
geschikt voor mensen die een graf binnen de familie willen houden. Meerdere
generaties kunnen zo hetzelfde graf gebruiken. En de grafrust is gegarandeerd
omdat het graf voor langere tijd in uw bezit is. Een dergelijke bijzetting kan op
zijn vroegst tien jaar na de laatste begrafenis.
Kosten
Vergeleken met een nieuw graf is bijzetting in een graf zonder lege grafplaats
goedkoper. U maakt namelijk geen kosten voor een nieuw grafrecht. U betaalt
wel voor het begraven en herbegraven. De kosten voor een bijzetting in een graf
met of zonder lege grafplaats vindt u op het inlegvel bij deze brochure.
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2.3 Algemeen graf
U kunt ook kiezen voor een algemeen graf. Een algemeen graf is bestemd voor
mensen die geen eigen graf kunnen of willen kopen. Het graf blijft eigendom
van de gemeente. In een algemeen graf kan één persoon worden begraven. Na
een periode van tien jaar kunnen deze graven worden geruimd door de gemeente. Mocht u de stoffelijke resten willen herbegraven in een eigen graf, dan is dat
mogelijk na deze periode. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden.
Kosten
Na de begrafenis ontvangt de opdrachtgever van de uitvaart een nota van de
gemeente voor de kosten van het begraven. Zie het inlegvel bij deze brochure
voor de actuele tarieven.
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3 Cremeren
Naast begraven kunt u ook kiezen voor cremeren. Na een crematie hebben nabestaanden eerst de tijd om na te denken over de bestemming van de as.
Na de wettelijke periode van een maand wordt de as vrijgegeven aan de nabestaanden. In die periode wordt de as bewaard in een verzegelde asbus.
Asbestemming
Voor de bestemming van de as bestaan verschillende mogelijkheden. De as
van een dierbare kan bijvoorbeeld thuis worden bewaard in een speciaal ontworpen urn. Daarnaast kan de as bijgezet worden in een urnenmuur of -kelder.
De mogelijkheden op de begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen leest u
hieronder. Voor informatie over andere soorten asbestemming kunt u terecht bij
uw uitvaartondernemer.
3.1 Verstrooien van de as
As verstrooien kan op de nieuwe begraafplaats aan de Zuiderweg in Hoogeveen
en op de begraafplaats in Tiendeveen op een speciaal daarvoor bestemd grasveld. Nabestaanden mogen met een beheerder de as uitstrooien. Het is niet
toegestaan om ergens anders op een begraafplaats as te verstrooien. Na een
asverstrooiing is het niet mogelijk om een monument of gedenkteken voor de
overledene te plaatsen. In Tiendeveen kan in overleg wel een gedenkplaatje
worden bevestigd aan de urnenmuur.
Kosten
Na de verstrooiing ontvangt de opdrachtgever een nota van de gemeente voor
de kosten van de asverstrooiing. Zie het inlegvel bij deze brochure voor de tarieven.
3.2 Urnenmuur
Wilt u de as van uw dierbare bijzetten in een urnenmuur? Dan koopt u voor een
bepaalde periode het recht om de urn in een urnennis te plaatsen. Alle begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen hebben een urnenmuur. Een urnennis is
standaard afgedekt met een natuurstenen afdekplaat.
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Een nis biedt plaats aan twee urnen. Nadat de eerste urn is geplaatst, kan later
in dezelfde nis een tweede urn worden bijgezet. Een urnennis wordt uitgegeven
voor minimaal tien jaar. Na afloop van deze periode kan de termijn steeds verlengd worden met minimaal een jaar.
Een verlenging moet u aanvragen voordat de lopende termijn verstreken is.
Het is niet mogelijk om vooraf een urnennis te reserveren.
Kosten
Na de bijzetting ontvangt de opdrachtgever een nota van de gemeente voor de
kosten van de bijzetting en de uitgifte van de urnennis voor een bepaalde periode.
3.3 Urnenkelder
Op een aantal begraafplaatsen in Hoogeveen kunt u een urnenkelder laten aanleggen (zie het overzicht op pagina 21). Dat is een afgedekte ruimte in de grond
waarin de urn kan worden geplaatst. Een urnenkelder is standaard afgedekt
met een natuurstenen afdekplaat. Een urnenkelder biedt plaats aan twee urnen.
Nadat de eerste urn is geplaatst, kan later in dezelfde kelder een tweede urn
worden bijgezet. Een urnenkelder wordt uitgegeven voor minimaal tien jaar.
Na afloop van deze periode kan de termijn steeds verlengd worden met minimaal een jaar. Een verlenging moet u aanvragen voordat de lopende termijn
verstreken is. Het is niet mogelijk om vooraf een urnenkelder te reserveren.
Kosten
Na de bijzetting ontvangt de opdrachtgever een nota van de gemeente voor de
kosten van de bijzetting en de uitgifte van de urnenkelder voor een bepaalde
periode.

U kunt een urn ook laten begraven. Hiervoor gelden dezelfde regels en
tarieven als bij de uitgifte van een eigen graf.
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3.4 Bijzetting urn
Voor het bijzetten van een urn bij een andere urn of voor het bijzetten in een graf
heeft u de volgende mogelijkheden:
• urnennis
• urnenkelder
• eigen graf
Aan een bijzetting zijn kosten verbonden.
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4 Wie is er verantwoordelijk
voor een laatste rustplaats?
Welke rechten en plichten gelden er voor en na de uitvaart? Wie is er verantwoordelijk voor een graf, urnennis of –kelder? Dat is de ‘rechthebbende’.
De rechthebbende is de eigenaar van een graf of degene die opdracht geeft voor
een begrafenis of bijzetting. De naam van de rechthebbende wordt vermeld in de
grafakte. Hierin staat ook het grafnummer.
De rechthebbende bepaalt:
• Wie er in het graf begraven wordt.
• Wie er in de urnennis of urnenkelder wordt bijgezet.
De rechthebbende mag:
• Een vergunning aanvragen voor een gedenkteken.
• Een gedenkteken laten plaatsen.
• De grafrechten verlengen.
• De grafrechten overdragen (let op: dit moet altijd via de gemeente).
• Informatie opvragen over het graf.
De rechthebbende moet:
• Het graf onderhouden.
• Een adreswijziging doorgeven aan de gemeente als hij of zij verhuist.
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5 Grafrechten
De grafrechten staan op naam van de rechthebbende. Als rechthebbende kunt u de
grafrechten verlengen of overdragen.
5.1 Grafrechten verlengen
Grafrechten worden uitgegeven voor een bepaalde periode. De minimale termijn
is tien jaar. U kunt ook een graf kopen voor een periode van bijvoorbeeld dertig of
tachtig jaar. De rechthebbende bepaalt uiteindelijk de duur van het grafrecht. Na
afloop van deze termijn is het mogelijk het recht steeds met een jaar te verlengen. U kunt het grafrecht ook verlengen met bijvoorbeeld tien of vijfentwintig
jaar. Ruim voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een brief van de
gemeente met de vraag of verlenging gewenst is.
Wil de rechthebbende de grafrechten niet verlengen? Dan vervallen de rechten
en plichten van de rechthebbende en kan de gemeente, na het verstrijken van de
graftermijn, het gedenkteken verwijderen en het graf ruimen. Heeft u een grafrecht voor onbepaalde tijd? Vergeet dan niet eventuele adreswijzigingen van de
rechthebbende door te geven.
5.2 Grafrechten overdragen
Bent u de eigenaar van een graf en wilt u de grafrechten overdragen aan iemand
anders? Dit kan alleen via de gemeente. Neem hiervoor contact op met de
Gemeentewinkel. Is de eigenaar van een graf overleden? En wilt u als nabestaande
de grafrechten overnemen? Na het overlijden van de rechthebbende, kunnen de
grafrechten binnen een jaar worden overgeschreven. Als dit niet gebeurt, vervallen de rechten aan de gemeente Hoogeveen. Neem voor het overschrijven van
grafrechten contact op met de Gemeentewinkel.
5.3 Adreswijziging doorgeven
De gemeente stuurt voor het aflopen van het grafrecht een brief aan de
eigenaar. Daarom is het belangrijk dat de gemeente het juiste adres heeft van de
rechthebbende. Gaat u verhuizen? Geef dan tijdig uw nieuwe adres aan ons door.
Dit kan per e-mail via info@hoogeveen.nl. Of per post naar Gemeente Hoogeveen,
Cluster D&H, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.
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6 Grafbedekking en grafonderhoud
Een laatste rustplaats krijgt meestal een grafbedekking. Deze moet ook onderhouden worden.

6.1 Grafbedekking
Na de uitvaart kunt u een grafmonument laten plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld
een grafsteen of grafplaat zijn. Er is geen verplichte termijn waarbinnen dat moet
gebeuren. De gemeente stelt wel bepaalde eisen aan de grafbedekking. Daarom
moet de rechthebbende bij de Gemeentewinkel een vergunning aanvragen voor
het plaatsen van de grafbedekking. Het bedrijf dat het grafmonument maakt,
regelt meestal ook de vergunning.
Is de vergunning verleend? Dan kan het monument worden gemaakt en geplaatst. Voor de vergunning brengt de gemeente kosten in rekening. Voordat het
monument wordt geplaatst, moet dit gemeld worden bij de beheerder van de
begraafplaats.

Goed om te weten
• Grafbedekkingen zijn uitsluitend mogelijk op graven.
• Na een asverstrooiing kan geen monument worden geplaatst.
• Grafbedekkingen zonder vergunning kunnen worden verwijderd.

6.2 Grafonderhoud
Bent u de eigenaar van een graf? Dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Denk aan het schoonmaken van het grafmonument en het verwijderen van
onkruid op het graf. Tegen betaling kunt u het onderhoud van een graf ook uitbesteden aan de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen
onderhoud van de begraafplaats.
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7 Begraafplaatsen
De gemeente Hoogeveen heeft tien algemene begraafplaatsen. Verder is er nog
een Joodse begraafplaats aan de Zuiderweg in Hoogeveen die volledig in eigendom is van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.
Alle tien begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen zijn het hele jaar door kosteloos toegankelijk voor het publiek, van een half uur voor zonsopkomst tot een
half uur na zonsondergang.
7.1
Islamitisch en rooms-katholiek gedeelte
In Hoogeveen op de nieuwe begraafplaats aan de Zuiderweg en op begraafplaats
Zevenberg in Fluitenberg is een gedeelte bestemd voor islamitische graven en
een deel voor rooms-katholieke graven.
Op het islamitische deel wordt begraven volgens de islamitische voorschriften.
Het gaat altijd om nieuwe enkeldiepe graven. Het deel voor mensen met een
rooms-katholieke geloofsovertuiging is gewijd door een geestelijke. Op beide
gedeelten worden eigen graven, algemene graven en kindergraven uitgegeven.
Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de overige graven op de begraafplaats.
7.2 Kindergedeelte
Voor kinderen tot en met twaalf jaar oud zijn er kindergraven. Op de begraafplaatsen zijn hiervoor aparte delen ingericht. In een kindergraf wordt één kind
begraven. Verder gelden voor bijzettingen en het verlengen van het grafrecht
dezelfde voorwaarden als voor een eigen graf.
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8 Meer informatie
Heeft u nog vragen, bijvoorbeeld door een bijzondere situatie?
Neem dan contact op met de gemeente Hoogeveen. We zijn u graag van dienst.
Telefoon
e-mail
website
schriftelijk

14 0528
info@hoogeveen.nl
www.hoogeveen.nl
Gemeente Hoogeveen
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Deze brochure is gebaseerd op de ‘Verordening begraafplaatsen 2009’ en het
‘Besluit begraafplaatsen 2010’. Hoewel de tekst zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
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Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Telefoon

14 0528
Fax

0528-291325
E-mail

info@hoogeveen.nl
Internet

www.hoogeveen.nl
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