
Richtlijnen Adoptie Nederlandse Oorlogsgraven 

De Oorlogsgravenstichting is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 

50.000 Nederlandse oorlogsgraven wereldwijd. In Nederland liggen naast de twee 

erevelden op de Grebbeberg en in Loenen duizenden graven verspreid over 

begraafplaatsen in bijna iedere gemeente. Een deel van deze graven komt in 

aanmerking voor adoptie en worden namens de Oorlogsgravenstichting ter adoptie 

aangeboden door Stichting Respect - Adoptie Oorlogsgraven.  

Voor de adoptie van oorlogsgraven hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld. Deze 

vindt u hieronder. Hierbij gelden verschillende afspraken voor Nederlandse en 

geallieerde oorlogsgraven. 

Adoptie Nederlandse graven 

▪ Aanvragen voor particuliere adoptie van Nederlandse oorlogsgraven verlopen 

altijd namens de Oorlogsgravenstichting via Stichting Respect - Adoptie 

Oorlogsgraven. Het is niet mogelijk als particuliere stichting Nederlandse 

oorlogsgraven ter adoptie uit te geven. 

▪ Adoptie van een Nederlands oorlogsgraf is gratis. Het onderhoud van 

Nederlandse oorlogsgraven wordt gesubsidieerd door de overheid, daardoor 

vragen wij geen aanvullende vergoeding van adoptanten.   

▪ De graven van oorlogsslachtoffers waarvan geen nabestaanden bekend zijn, zijn 

altijd beschikbaar voor adoptie. Graven waarvan wel directe nabestaanden 

bekend zijn, alleen in overleg en na toestemming van de nabestaanden. Hiermee 

respecteren wij de band van de nabestaanden met een graf. 

▪ Voor adoptie komen alleen graven in aanmerking die als ‘rijksgraf’ in beheer zijn 

van de Oorlogsgravenstichting. Deze graven zijn te herkennen aan de witte steen 

met de Nederlandse leeuw. Particuliere oorlogsgraven kunnen niet geadopteerd 

worden. 

▪ Wij waarderen het zeer als u minimaal één keer per jaar bloemen brengt bij een 

graf. Het is echter niet toegestaan vaste planten bij een graf te plaatsen of weg te 

halen. 

▪ Bij de adoptie van een graf waarderen wij het zeer als u zich verdiept in het 

verhaal van het oorlogsslachtoffer. In de verhalendatabase op de website van de 

Oorlogsgravenstichting kunt u de gevonden informatie plaatsen. Ga hiervoor naar 

de website en tik de naam van het slachtoffer in bij 'zoeken'.  

▪ Aan de adoptie van een graf kunnen geen rechten worden verleend. Lokale 

herdenkingen bij de oorlogsgraven zijn te allen tijde toegestaan. 

▪ Het is niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden aan een graf te verrichten. 

Hieronder vallen ook poetsen, schoonmaken of het vervangen van de beplanting. 

Mocht u gebreken signaleren aan het graf kunt u dit doorgeven aan de consul in 

de gemeente waar het oorlogsgraf zich bevindt. 

▪ Het beheer en onderhoud van een graf blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid 

van de Oorlogsgravenstichting. 

 

                                           --/--  



 

Aanvraag adopteren Nederlands oorlogsgraf 

 

Door onderstaande gegevens in te vullen verplicht ik: 

1) De “Richtlijnen Adoptie Nederlandse Oorlogsgraven” te lezen. 

2) Me te houden aan deze voorwaarden van de  “Richtlijnen Adoptie Nederlandse 

Oorlogsgraven”.  

 

Graag deze pagina invullen én alleen déze pagina scannen en digitaal verzenden naar: 

 

info@stichting4en5meiweert.nl 

 

Aanhef: Dhr/Mevr                    

Voornaam: Voornaam 

Achternaam: Achternaam 

Straat + Huisnummer: Straat + huisnummer 

Postcode: Postcode 

Woonplaats: Woonplaats 

Telefoonnummer: Telefoonnummer 

e-Mailadres: e-Mailadres 

Aanvulling/Opmerking: Aanvulling/Opmerking 

 

 

Aldus naar waarheid opgemaakt te Weert, dd: 26-3-2022 

 

 

Handtekening: _______________________________________________ 


