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Is het toegestaan om na het uitstrooien van de asresten een soort van gedenk- teken op de plek te
plaatsen ?
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Geachte heer of mevrouw,
U vraagt of het toegestaan is om na het uitstrooien van asresten na crematie een soort van
gedenkteken te plaatsen.
Dat hangt er van af waar u de as uitstrooit. Als het in een gemeente is toegestaan om as bijvoorbeeld op
weilanden of in het bos of een plantsoen te verstooien, zal de eigenaar van de ondergrond daarmee
moeten instemmen. Als de gemeente die eigenaar is, zult u waarschijnlijk geen toestemming krijgen.
Als het gaat om het uitstrooien van as op een begraafplaats, is het soms wel mogelijk om een
gedenkteken te plaatsen. Sommige begraafplaatsen hebben strooivelden, waar men ook een muur of
zuil of ander object heeft waar men een herinneringsplaat kan bevestigen.
Als u een individueler soort gedenkteken wenst, is de oplossing nog eenvoudiger. U koopt/ huurt de
plaats van een graf en verstrooit daar de as en plaatst daar een gedenkteken. Echter niet alle vormen
van verstrooiing en alle soorten gedenktekenen zijn op elke begraafplaats toegestaan, dus u moet in uw
omgeving maar eens goed informeren wat wel en wat niet kan.
Er zijn ook begraafplaatsen die speciale individuele strooiveldjes kennen, maar daar is het ook niet
toegestaan om een gedenkteken te plaatsen. Het veldje moet een veldje blijven. Dan kom je toch weer
op een graf uit.
Maar nogmaals: informeer links en rechts en u zult zeker een passende oplossing tegenkomen.
Overigens merk ik op dat als u een terreintje of een graf huurt, dat u de kosten (net als bij een gewoon
graf) in principe van de inkomstenbelasting kunt aftrekken als zijnde kosten in verband met een
overlijden, mits er geen al te groot tijdsverloop (ongeveer een jaar) is tussen het overlijden en de
crematie van de betreffende persoon en de huur van het veldje of graf. Omdat e.e.a. meestal niet
goedkoop is, is fiscale aftrek altijd meegenomen. Dat geldt overigens ook voor het gedenkteken.
mr W.G.H.M. van der Putten
14 februari 2000
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Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.
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