Zekerheid ruiming graf grootouders
19 juli 2017

Vraag nummer: 51392
Ik wil zekerheid of het graf van mijn grootouders wel of niet geruimd is.
Bij wie moet ik zijn om zekerheid te krijgen omtrent het wel of niet geruimd zijn.

Antwoord:
Geachte heer of mevrouw,
De administratie van de betreffende begraafplaats moet u kunnen zeggen of het graf geruimd is.
Maar vaak zijn er misverstanden over de ruiming van een graf. Begraafplaatsen hebben de neiging om
te zeggen dat wanneer de grafsteen van een graf geruimd is, dat het graf geruimd is. Maar de inhoud
van het graf ligt er dan nog gewoon. De inhoud van een graf wordt normaal gesproken pas geruimd op
het moment dat er van een nieuwe familie iemand in dat graf wordt begraven.
Mijn advies is daarom om ter plekke te gaan kijken. Als op de plek van het graf van uw grootouders een
andere grafsteen met een andere naam staat, is zeker dat het graf helemaal geruimd is.
Als er geen monument meer staat op het graf, maar er niets te zien is van een andere familie die die
plek huurt, is het voor 99,99% zeker dat uw grootouders nog altijd op die plek liggen.
Als op het graf nog het monument van uw grootouders staat, liggen zij er nog gewoon onder.
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
TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ graf- ruimen- ruiming- begraafplaats/ zekerheid- ruiming- graf- grootouders/51392

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).

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

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

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