Onderhoud afgekocht; mag men dan
toch graf ruimen?
7 september 2011

Vraag nummer: 25927
Geachte heer van der Putten,
Ik kreeg onlangs bericht van de gemeente Groningen dat het graf van mijn grootouders ontruimd dient
te worden. De huurtermijn is inmiddels 20 jaar verstreken. Er zijn 2 keuzes; verlenging huur met
onderhoud of ruimen van het graf.
Het onderhoud van het graf is ooit voor "eeuwig", dus onbepaalde tijd afgekocht. Ik heb mij ooit jaren
geleden laten vertellen dat als het onderhoud is afgekocht, het graf niet geruimd mag worden.
Wat zijn mijn rechten in deze?
Met vriendelijke groet; Alma Damhoff

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Men moet de akte van uitgifte van het graf bezien, samen met de beheersverordening van de
begraafplaats, om te zien of er nog rechten gelden. Soms moet ook de heffingsverordening worden
bekeken.
De meeste begraafplaatsen rekenen grafrechten ('huur') en onderhoudsbijdragen voor een graf. Soms
worden de grafrechten wel voor onbepaalde tijd verleend en moet men onderhoud periodiek,
bijvoorbeeld eens in de 10 jaar, betalen. Stopt de betaling van het onderhoud, dan kunnen de rechten
toch vervallen.
Ik heb ook wel eens gezien - maar dat komt minder vaak voor - dat men onderhoud eenmalig afkoopt,
maar dat de rechten voor een beperkte tijd worden uitgegeven. Hier geldt dan andersom dat wanneer
men de rechten niet verlengt, het grafrecht eindigt en het graf inderdaad geruimd mag worden.
Dat onderhoud eenmalig is afgekocht, betekent nog niet zonder meer dat het graf niet geruimd mag
worden.
Maar men kan een situatie alleen goed beoordelen met de juiste papieren, akte en verordeningen, voor
zich op tafel.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten
TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
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Bijvoorbeeld over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Er is een fout opgetreden.
Bekijk deze video op www.youtube.com of schakel JavaScript
in als dit is uitgeschakeld in je browser.

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.
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