Begraven worden in het graf van hun
eigen kind
2 november 2016

Vraag nummer: 48030
Mijn ouders willen graag in het graf van hun zoon begraven worden die 50 jaar geleden is overleden. Is
dit mogelijk?

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Dit moet u met de beheerder van de betreffende begraafplaats bespreken.
Begraafplaatsen kunnen hier individueel regels voor hebben. Tenminste als het gaat om het
zogenaamde 'schudden' of 'samenvoegen' van het graf, waarbij de stoffelijke resten van uw broer dieper
in hetzelfde graf worden herbegraven. Soms heeft men er geen regeling voor, maar dat wil nog niet per
definitie zeggen dat het niet kan.
Maar bij niet- gemeentelijke begraafplaatsen is er voor individuele afspraken meestal meer ruimte dan
bij gemeentelijke. Dat heeft er mee te maken dat de gemeentelijke regels een soort wetgeving zijn, waar
men niet makkelijk van kan afwijken. Gemeentelijke tarieven zijn gewoonlijk belastingen. Het
belastingrecht verbiedt om een tarief te heffen voor een dienst die formeel niet bestaat. Individuele
oplossingen 'op maat' worden daar door belemmerd.
Als uw broer wellicht begraven is in een kindergraf, kan ik nu al zeggen dat uw ouders er waarschijnlijk
niet bij kunnen. Dat heeft in eerste instantie gewoon met de maatvoering van die graven te maken.
Maar goed, mijn gedachten hierover zijn niet relevant. Dit moet uw vraag aan de beheerder van de
betreffende begraafplaats voorleggen.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

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 snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

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