Kosten ruimen graf
14 december 2017

Vraag nummer: 53093
Geachte heer, mevrouw,
Zijn er na een verlopen periode van grafrecht, kosten verbonden aan het ruimen van een graf?
Bij voorbaat dank.
Mvg
P.Seifert

Antwoord:
Geachte heer,
Normaal gesproken niet. In verreweg de meeste gevallen die mij worden voorgelegd, is er geen
verplichting tot betaling van enige kosten voor ruiming van het graf of het grafmonument. Er is bij een
niet- gemeentelijke begraafplaats alleen een verplichting als die in een overeenkomst over de uitgifte
van het graf staat. De begraafplaatshouder kan vaak geen oude verplichting aantonen. Bij een
gemeentelijke begraafplaats moet het in de beheersverordening staan; dat komt bijna nooit voor. En zo
ja, dan alleen in specifieke situaties zoals wanneer men afstand doet van het graf.
Maar deze vraag is al vaak gesteld en beantwoord, zoals vorige maand in vraag nummer 52627
'Betaling kosten ruiming graf'. Ik verwijs u naar de daar genoemde vragen en situaties.
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/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ kosten- ruimen- graf/53093

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

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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