Openen grafkelder 2
12 april 2018

Vraag nummer: 54605
Geachte Mr. Van der Putten,
Informatie als vervolg op vraag 54597.
Op het kerkhof van Xxxxxx is een grafkelder aanwezig en de plaatselijke Heemkundekring wil de kelder
laten openen om foto's te maken. Tijdens de restauratie in 2005 zijn er al foto's gemaakt en deze zijn in
hun bezit. Nu willen ze graag de kelder van binnen zien.
Ze zeggen wel toestemming te hebben van de rechthebbende maar de persoon die genoemd wordt
staat niet in de administratie van het kerkhof als rechthebbende.
Volgens mij mag een grafkelder alleen geopend worden voor het bij plaatsen van een lichaam of het
overplaatsen van een lichaam naar elders en voor onderhoud/ restauratie van de grafkelder. Maar om
een kelder te openen omdat ze die van binnen willen zien, gaat mij te ver. Als beheerder van het kerkhof
kan ik hier geen toestemming voor geven.
Graag uw reactie.

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Ik ben het helemaal met u eens.
Een graf mag niet worden geopend, behalve voor een bijzetting, een opgraving of de ruiming van het
graf. Bij een grafkelder kan er een technische reden bij komen, namelijk dat de kelder moet worden
gerepareerd of gerestaureerd.
Graag de kelder van binnen willen zien is geen legitieme reden om de grafrust en de privacy van de in
deze kelder begraven overledenen te verstoren.
Zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende kan en mag er überhaupt niets met een graf.
Maar ook met toestemming van de juiste rechthebbende mag het graf niet zomaar worden geopend.
De houder van een begraafplaats heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de grafrust van
overledenen. Zonder de noodzaak van een bijzetting, opgraving, ruiming of reparatie mag een graf niet
worden geopend.
Overigens bent u niet de eerste die over deze kelder een vraag stelt. Vannacht mailde al de pastoor.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten
Naschrift
Zie vervolgvraag nummer 54609.

TIP
Overmorgen, zaterdag 14 april 2018, wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam.
In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig
stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.
Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ openen- grafkelder-2/54605

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat zijn de regels voor opgraven en herbegraven of cremeren?

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

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/ openen- grafkelder-2/54605

