Wat wordt bedoeld met grafrust?
20 maart 2015

Vraag nummer: 41910
Geachte W. van der Putten,
De wettelijke termijn van graf rust is 10 jaar. Maar wat gebeurt er als iemand een dubbele graf aankoopt
en de tweede persoon, waar de dubbele graf voor bedoeld is, ook overlijd binnen die 10 jaar.
wordt dan wel afgeweken van de wet,aangezien er des tijd gekozen is voor een dubbele graf ?
Ik ben heel benieuwd hoe steng de wet is en wat er nou precies bedoeld word met 10 grafrust.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet, W.Lafour.

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Grafrust betekent dat niet geruimd mag worden. De wettelijke grafrust- termijn geldt niet voor een graf,
maar voor het begraven zijn van de overledene. Dat zijn twee verschillende zaken. Denk er maar eens
aan dat in een graf uit 1950 op 1 maart 2015 iemand wordt begraven. Dan is het niet zo dat het graf tot
1960 niet geruimd had mogen worden, maar dat de stoffelijke resten van die laatst begraven overledene
niet voor 1 maart 2025 uit dat graf geruimd mogen worden.
Dubbele graven (voor 2 personen) worden gewoonlijk niet voor 10 jaar uitgegeven, maar voor 20 jaar.
Omdat het onwaarschijnlijk is dat een echtpaar tegelijk overlijdt. Als de langstlevende dan niet later dan
10 jaar na de kortst levende overlijdt, hoeft geen extra tijd voor het graf bijgekocht te worden.
Stel echter dat een begraafplaats een dubbel graf toch voor 10 jaar uitgeeft en dat de 2e persoon er na
6 jaar bij begraven moet worden. Dan wordt de grafhuur meestal met 10 jaar verlengd. De meeste
begraafplaatsen hanteren simpelweg standaard 10 jaar, omdat dat het meest duidelijk en eenvoudig is.
In theorie zou men grafrechten ook voor 7 of voor 13 jaar en 10 maanden kunnen verlengen, maar dat
rekent allemaal niet zo makkelijk. Bovendien is het sinds 2010 wettelijk verboden om een graf korter dan
5 jaar te verlengen en langer dan 20 jaar.
Dat is ook al weer lastig uit te leggen aan het publiek.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl
TIP

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ wat- wordt- bedoeld- met- grafrust/41910

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

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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