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Opgraving en herbegraving of crematie 
 

Een algemeen graf wordt na 15 jaar opgeheven. Voor nabestaanden die hun overledene 

individueel willen blijven herdenken bestaat er de mogelijkheid de stoffelijke resten te 

laten opgraven en herbegraven in een particulier (eigen) graf. Opnieuw begraven in een 

algemeen graf is niet mogelijk.  

 

Particulier graf 

Voor de herbegraving kan men een nieuw particulier graf uitzoeken en op naam nemen. 

Men kan kiezen voor een graf waarin plaats is voor één overledene. De uitgiftetermijn is 

dan 15 jaar. Een nieuw particulier graf met twee graflagen (voor 2 overledenen) wordt 

uitgegeven voor 30 jaar. Daarna is er het wettelijk recht om de grafrechten steeds 

opnieuw te verlengen.  

Wanneer er binnen de familie al een bestaand particulier graf is waarin nog ruimte is, 

kan de herbegraving ook daarin plaatsvinden. De rechthebbende moet hiervoor wel 

schriftelijk toestemming geven. 

 

Crematie 

Na opgraving kunnen de stoffelijke resten ook worden gecremeerd. Na de crematie moet 

de as gedurende een maand worden bewaard in de Algemene Nis van het crematorium. 

Daarna kan de as worden bijgezet of verstrooid. (Zie hiervoor ook de brochure 

Asbestemmingen Essenhof). 

 

Verlof 

Voor elke opgraving is altijd een verlof nodig van de Burgemeester. Zonder dit verlof is 

opgraving niet mogelijk. 

De nabestaande die destijds opdracht heeft gegeven tot de begrafenis in een algemeen 

graf moet hiertoe een schriftelijk verzoek indienen.  

Wanneer de oorspronkelijke aanvrager is overleden, of geen belangstelling heeft voor 

een opgraving en herbegraving of crematie, mag ook een andere nabestaande een 

dergelijk verzoek indienen. 

 

Het verzoek tot opgraving dient gericht te worden aan: 

Burgemeester van Dordrecht 

Postbus 8 

3300 AA Dordrecht 

In uw verzoek moet in elk geval de volgende informatie worden opgenomen:  

 Naam (voluit) van de overledene 

 Geboorte- en overlijdensdatum 

 Gewenste herbestemming van de stoffelijke resten: 

o nieuw particulier graf 

o bestaand particulier graf (met graflocatie) 

o crematie 

 Wat is uw relatie met de overledene? 

 Waarom wilt u de opgraving, wat is uw motivatie? 

 Uw eigen naam, adres, woonplaats en telefoonnummer 

 

Wanneer het Verlof tot opgraven wordt toegekend krijgt u dit thuisgestuurd en kunt u 

contact opnemen met de Essenhof voor nadere afspraken. 


