Verlengen grafrecht op het moment van
een bijzetting
12 oktober 2017

Vraag nummer: 52338
Als een rechthebbende van een grafrecht, ten tijde van een bijzetting verzoekt om verlenging van het
grafrecht, zonder dat de grafrusttermijn in het gedrang komt, kan deze verlenging dan worden verstrekt,
hoewel de vraag niet binnen twee jaar voor het verstrijken van het grafrecht wordt gesteld?

Antwoord:
Geachte heer,
Nee, dat is bij wet verboden. Voor de geloofwaardigheid van begraafplaatsen en crematoria en het
vertrouwen dat het publiek moet hebben dat men zich houdt aan voorschriften als het respecteren van
de grafrust en het individueel cremeren van overledenen, is het verstandig dat zij zich altijd aan de wet
houden. Doe je dat bij het ene wetsartikel niet, waarom zou men moeten denken dat je dat bij andere
regels wel doet?
Er zijn voor rechthebbenden ook oplossingen om dit soort zaken op een andere manier te regelen, door
het o.a. onder te brengen bij een stichting.
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

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ verlengen- grafrecht- op- het- moment- van- eenbijzetting/52338

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor lange termijnen of eeuwig:

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.
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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