
Gemeente West Betuwe 

 

Geldermalsen, 16 november 2022 

 

Betreft: Bezwaarschrift Graf- en begraafrechten 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Langs deze weg wil ik dit bezwaarschrift indienen inzake de graf- en begraafrechten welke betrekking 

hebben op het graf van mijn ouders. 

Uitleg betreffende ons verdriet en ons rouwproces zal ik u vooralsnog besparen daar uw 

medewerker, vindt dat wij beter op hadden moeten letten toen wij een brief tekenden bij de 

begrafenisondernemer voor alle gedane zaken en handelingen. Ik heb haar in mijn emotie 

aangegeven dat ik in deze voornemens ben alles in te schakelen wat binnen mijn vermogen ligt daar 

ik het ronduit onfatsoenlijk en respectloos vind wat hier gebeurt. 

Ik wil u een aantal feitelijke zaken opsommen: 

-Graf is al in gebruik sinds 1988 

-Telkens worden de Grafrechten netjes betaald 

-Openen en sluiten van het graf kost € 756,-- 

-Verlenging grafrecht particulier dubbelgraf voor 20 jaar kost € 1584,-- 

-Verlenging algemeen onderhoud particulier dubbelgraf voor 20 jaar kost € 1316,-- 

-De totale kosten komen op € 3656,--!!! 

-In 2018 is voor 10 jaar aan Grafrechten voldaan dus tot 2028!!! 

Wij krijgen van de Gemeente West Betuwe in eerste instantie een aanslag, te betalen € 3656,-- 

inzake graf- en begraafrechten voor de periode 2028 tot 4 oktober 2048! We leven op dit moment in 

2022. 

Vervolgens neem ik contact op en wordt het grafrecht teruggedraaid naar 10 jaar en krijg ik een 

creditnota van € 1450,-- maar wat schetst mijn verbazing? Nu moet ik betalen over de periode 2028 

en nu tot 2038! We leven nog steeds in 2022! Even in Jip en Janneke-taal: Ik ga vandaag een auto 

kopen/betalen welke ik pas in 2028 mag gaan rijden van de dealer! 

Het is namelijk een feit dat ik het dubbelgraf in 2018 reeds voor 10 jaar heb betaald. Ook in de door 

uw organisatie aan mij gestuurde brief staat onder het kopje “Verlenging grafrecht” dat ik het recht 

steeds met een aantal jaren kan verlengen. Vlak voordat uw grafrecht afloopt, krijgt u hierover een 

brief. Ook in 2018, toen ik verlengde voor 10 jaren, ben ik daarover geïnformeerd! 

Uw medewerker heeft mij verteld dat de wettelijke grafrusttermijn 10 jaren betreft en dat lees ik 

ook in het wetboek. Nu komen we op het punt wat ik heb getracht uit te leggen aan uw 

medewerkster. 



Onze moeder is overleden op (geanonimiseerd) en heeft recht op haar grafrust van 10 jaren welke 

ook wettelijk is vastgelegd. Haar grafrust loopt dan dus tot in 2032. Nu is het ook zo dat ik al 

grafrechten heb betaald tot in 2028. U kunt dus de kosten berekenen voor 10 jaar grafrechten 

minus 6 jaren die ik al betaald en nog tegoed heb. 

Graag verwijs ik u ook nog eens naar artikel 28 van de wet op de lijkbezorging. Zoals uw 

medewerkster veronderstelt is dat voor de begraving van onze moeder het grafrecht verlengd 

moet worden om de termijn van grafrust af te dekken. Dat is niet juist. Het is wettelijk niet 

verplicht om de grafrechten te verlengen als er recent iemand begraven is: de gemeente mag het 

graf alleen niet ruimen binnen 10 jaar na de bijzetting! Dat zijn 2 verschillende zaken! 

Wij hebben er alle begrip voor dat wij een betaling moeten doen voor het openen en het sluiten van 

het graf en wij begrijpen ook dat de wettelijke grafrust van 10 jaren wordt gehanteerd tot 2032. 

Maar de grafrechten zomaar verlengen is helemaal niet van toepassing! Wij begrijpen ook dat u als 

gemeente graag uw inkomsten heeft maar op deze wijze vinden wij dat zacht uitgedrukt zeer 

ongepast want de grafrechten voor het dubbelgraf zijn tot in 2028 reeds door ons voldaan.  

Wij hopen en wensen een passende oplossing want wij willen graag het verlies van onze dierbare 

kunnen verwerken zonder deze voor ons zeer vervelende en verdrietige situatie. 

 

Hoogachtend, 

Inwoner, contactgegevens  


