Prive begraafplaats
15 april 2018

Vraag nummer: 54627
Een dierbare familie met 1 ha grond prov zeeland wil mij een graf aanbieden op hun eigen grond.
Dat zou ik graag accepteren.
Wat zijn de wettelijke mogelijkheden hiertoe en de voorwaarden en verboden
Ik zou graag in een 3x3 houten kapelletje mn familie graf inrichten.
Het perceel is vrijgelegen naast een natuurgebied.
Dank voor uw bemoeienis
Ik ben 64 en gezien omstandigheden zal ik geen 100 worden
Hoogachtend

Antwoord:
Geachte heer,
Uw vraag is niet helemaal duidelijk.
U schrijft dat familie u een graf aanbiedt op hun eigen grond. Heeft die grond dan al de bestemming
begraafplaats, of is er vroeger al door de gemeente vergunning gegeven voor het aanleggen van
familiegraven? In dat geval kunt u daar gewoon begraven worden.
Of een kapelletje kan worden opgericht weet ik niet. Dat hangt af van de voorwaarden voor bouwsels in
het bestemmingsplan.
Als de grond nog niet de bestemming graf of begraafplaats heeft, wordt het een heel ander verhaal. Of
de grond als particuliere bijzondere begraafplaats aangewezen kan worden, hangt van allerlei factoren
af. De omvang van het terrein, de persoonlijke historische binding met het terrein, de grondwaterstand,
grondsoort, buren, toegankelijkheid etc. Voor sommige problemen of probleempjes is er een oplossing.
Als u hier serieus over denkt, kunt u contact met mij opnemen. Mijn gegevens staan in de Bedrijvengids
van deze site, onder Juridisch advies, of links boven op de homepage van deze adviesrubriek.
Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf/ begraafplaats op eigen grond'.
Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

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/ prive- begraafplaats/54627

Vanwege uw privacy heb ik uw naam onder de vraag verwijderd.
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).

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/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ prive- begraafplaats/54627

