Grafruiming en cremeren
7 januari 2018

Vraag nummer: 53303
Goedendag, mijn moeders graf wordt in Februari geruimd.
Nou is mijn vraag: stel dat zij nog wel botten van mijn moeder vinden kunnen die dan gecremeerd
worden?
Mijn vader leeft nog en hij wil graag gecremeerd worden.
Zodat we met het as van beide ouders wat kunnen doen

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Als het graf van uw moeder wordt geruimd, en het is een eigen of een particulier graf, dan wordt
waarschijnlijk niet de inhoud van het graf geruimd. Wel is het mogelijk om de stoffelijke resten op te
laten graven en te laten cremeren, maar daar zijn uiteraard kosten aan verbonden.
Als uw moeder in een zogenaamd algemeen graf ligt, zal de inhoud waarschijnlijk wel geruimd worden.
Overleg met de beheerder van de begraafplaats over de mogelijkheden en eventuele kosten.
Als u de stoffelijke resten wilt laten cremeren, is voor de opgraving nog een vergunning van de
burgemeester nodig. Zie de vele vragen over dit onderwerp in de subrubriek 'Opgraven en (herbegraven
of) cremeren'.
Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:

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

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.
Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ graf- ruimen- ruiming- begraafplaats/ grafruiming- en- cremeren/53303

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
antwoorden (klik hier).
Zoals: Waarom moet je na de crematie een maand wachten op de as (ook na een crematie na een
opgraving)?

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.

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ graf- ruimen- ruiming- begraafplaats/ grafruiming- en- cremeren/53303

