Mijn broer wil mij dwingen om moeders
graf in zijn naam over te schrijven
14 mei 2018

Vraag nummer: 54913
Mijn broer zit in de bijstand. Hij heeft de executeur laten ontslaan en 10,000 Euro in dwangsommen
ontvangen. Ikzelf, de oudste dochter, heb via de ontslagen executeur moeders graf in mijn naam over
laten schrijven. We hebben nu een kandidaat- notaris die ons onze ervenis (er is nog een broer) niet kan
geven totdat alle 3 kinderen teken. Mijn jongste broer in de bijstand 'eist' dat het graf in zijn naam word
gezet en wil niet tekenen, dus krijgen we onze ervenis niet. Wat moeten we doen?

Antwoord:
Geachte mevrouw,
De juridische adviesrubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de
toelichting bij deze rubriek. Daar gaat uw vraag niet over.
Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht. Daar heb ik geen verstand van. Zie de vraag Erfenis /
erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt,
zoals de Notaristelefoon en de vragen en antwoorden in de adviesrubriek Notarieel recht / erfrecht.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43
TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. 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

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ mijn- broer- wil- mij- dwingen- om- moeders- graf- in- zijnnaam- over- te- schrijven/54913

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.

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.
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