Verplichting onderhoudskosten graf te
blijven betalen?
27 maart 2016

Vraag nummer: 45663
Mijn vader is 5 jaar geleden gestorven, mijn moeder betaalde jaarlijks het onderhoud van het graf. Nu is
mijn moeder ook overleden en begraven. Wij zelf hechten geen enkele waarde aan begraafplaatsen en
zullen hier ook dan ook niet komen. Zijn de nabestaande s verplicht de onderhoudskosten van het graf
door te betalen en voor hoe lang?

Antwoord:
Geachte heer of mevrouw,
Dat hangt van het graf en de begraafplaats af. Als de kosten van het graf van uw (vader en) moeder
voor de komende 10 jaar - zo lang als uw moeder wettelijk gezien begraven moet blijven - voldaan zijn,
verplicht niemand u om het graf in stand te houden. Dan kunt u afstand doen.
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/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ verplichting- onderhoudskosten- graf- te- blijvenbetalen/45663

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).

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