Opruimen van graf; lijm?
10 maart 2016

Vraag nummer: 45522
Ik dacht altijd dat de stoffelijke resten van een lichaam voor lijm waren gereserveerd

Antwoord:
Hahahahaha. Mag ik even lachen?
Inderdaad is het zo dat van de beenderen van kadavers van koeien, varkens e.d. lijm kan worden
gemaakt.
Van de beenderen van mensen kan dat niet.
In Nederland is het zo geregeld dat na het ruimen van een graf de stoffelijke resten altijd op een
begraafplaats moeten worden bewaard. In een knekelput of dieper in hetzelfde graf. Met toestemming
van nabestaanden mogen ze ook worden gecremeerd. De stoffelijke resten blijven - met uitzondering
van crematies - dus altijd op een begraafplaats totdat ze op natuurlijke wijze geheel zijn verteerd. Soms
duurt dat 20 jaar, soms 200 jaar, maar op den duur verdwijnt alles.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam
gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!

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

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering
hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.
TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ graf- ruimen- ruiming- begraafplaats/ opruimen- van- graf- lijm/45522

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

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

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

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