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Aanleiding
Op begraafplaats Buytenhove in Heusden ligt een oud gedeelte dat onderwerp is geweest van een
administratief onderzoek om de belangstelling voor de graven te peilen. Dit onderzoek heeft geleid tot
verlengingen van grafrechten met tien jaar waar nabestaanden dit wilden en verwijdering van
gedenktekens van graven waar afstand van werd gedaan. Verder zijn er nog graven aanwezig waar
niet op is gereageerd en waarvan de nabestaanden onbekend zijn. Inmiddels begint de capaciteit op
de begraafplaats kleiner te worden. Daarnaast beginnen gedenktekens in slechte staat te raken en er
ontstaat het gevoel van rechtsongelijkheid tussen nabestaanden die wel en niet betalen voor een graf
op het oude gedeelte van Buytenhove. Om deze redenen hebben wij besloten om de grafrechten van
een aantal graven op begraafplaats Buytenhove in Heusden te beëindigen.
Informatie
De gemeente heeft zich intensief ingespannen om de rechthebbenden te vinden van de graven op het
oude gedeelte van Buytenhove. Het uiteindelijke resultaat is dat van 277 oude graven geen
rechthebbende is geregistreerd in de begraafplaatsadministratie. Van deze graven is niet bekend wat
voor grafrecht er bij uitgifte is verleend en er mag inmiddels worden aangenomen dat er geen
belangstelling meer is bij de nabestaanden.
Het beëindigen van het grafrecht is een juridische kwestie is. Door het grafrecht te beëindigen krijgt de
gemeente zeggenschap over het graf en het gedenkteken. Dat wil niet per definitie zeggen dat een
graf wordt geruimd.
Beëindiging van de grafrechten van deze graven brengt met zich mee dat de gemeente kan
beschikken over het graf en de aanwezige gedenktekens. Een aantal van deze gedenktekens zullen
waardevol zijn omdat ze bijdragen aan het historisch beeld van de gemeente. Er wordt daarom een
inventarisatie uitgevoerd voordat de gedenktekens van de vervallen graven worden weggehaald.
Deze inventarisatie wordt verwerkt in een plan dat een definitieve selectie van graven en
gedenktekens bevat die de moeite waard zijn om te behouden vanuit cultuur-, funerair- en
kunsthistorisch oogpunt. Dit plan geeft ook aan hoe het behoud van deze graven en gedenktekens
voor de korte en langere termijn wordt geborgd.
Het resterende gedeelte van de graven waarvan de grafrechten worden beëindigd kan eventueel
worden geruimd en opnieuw worden uitgegeven, zodat er begraven kan blijven worden op
Buytenhove. Zo kan de capaciteit op de begraafplaats effectief worden gebruikt. Ook komt er zo een
eind aan de bestaande rechtsongelijkheid op de begraafplaats.
Ons besluit over de beëindiging van de grafrechten wordt gepubliceerd op de begraafplaats en in
diverse relevante media. Naast de gebruikelijke bezwaar- en eventuele beroepsprocedure kunnen
nabestaanden nog gedurende een half jaar op het besluit reageren. Als nabestaanden nog reageren
en het graf willen behouden dan is dat mogelijk. Wanneer in de periode van een half jaar geen reactie
van nabestaanden is ontvangen, zal vervolgens worden overgegaan tot het weghalen van de
gedenktekens en ruiming van deze graven waarvan de rechten vervallen zijn verklaard. Daarbij wordt
een uitzondering gemaakt voor de waardevolle graven en gedenktekens, waarvan is bepaald om deze
te behouden.

