Kan graf ouders op naam meerdere
kinderen staan?
9 april 2018

Vraag nummer: 54551
Kunnen grafrechten slechts op één naam staan of ook op meerdere.
Kan het grafrecht van ouders op meerdere kinderen worden geschreven of kan dit slechts op één
persoon staan?

Antwoord:
Geachte heer of mevrouw,
Alle begraafplaatsen hanteren de regel dat een graf slechts op naam van één persoon kan staan. Die
regel is vastgelegd in verordeningen en reglementen en meermalen door de rechter getoetst.
In het verleden hebben graven wel op naam gestaan van 'de erven' of meerdere personen. Er kwamen
altijd problemen door. De 'meerdere personen' zijn het namelijk zelden met elkaar eens en hebben ieder
een vetorecht. Dan kan er niet in een graf begraven worden, geen monument worden geplaatst etc.
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
antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

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

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ kan- graf- ouders- op- naam- meerdere- kinderenstaan/54551

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.
TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.
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.

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ kan- graf- ouders- op- naam- meerdere- kinderenstaan/54551

