Rechthebbende graf gaat voorbij aan wat
er in een testament is geschreven
22 mei 2018

Vraag nummer: 55065
Geachte Heer van der Putten, mijn moeder is overleden in 2007, mijn vader is eerder overleden, nu
heeft mijn moeder in haar testament laten schrijven dat ik in het graf op Zorgvlied, bijgezet mag worden,
een neef van mij welke rechthebbende is zegt dat hij niet iets met het testament heeft te maken dat
Zorgvlied, heeft gezegd dat hij omdat hij gerechthebbende is mag uitmaken wie er verder in het graf
komt, Mijn broer was na het overlijden van mijn moeder gerechthebbende, maar heeft dit overgedragen
aan een neef, omdat mijn broer ook bejaard, is. Broers en zussen hebben gezamenlijk betaald in
December 2017 om het graf met 10 jaar te verlengen, heb het idee dat men niet gezamenlijk nog eens
10 jaar gaat betalen, mijn vraag is, zou graag willen dat mijn neef op de hoogte wordt gesteld dat hij wel
degelijk te maken heeft met het testament van zijn grootmoeder, en hoe moet ik het verder regelen dat
ik in het graf kom, Bij voorbaat dank. mijn telefoonnumer is, 000-0000000,onkosten aan het antwoord,
verbonden verneem ik ook graag van u. Hartelijke groet Xxxx Xxxx

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Er zijn geen kosten aan dit antwoord verbonden. Maar ik heb wel uw naam en telefoonnummer
verwijderd in verband met uw privacy.
Er zijn veel misverstanden over de werking en geldigheid van testamenten. Ik denk ook bij u.
In een testament kunnen verschillende soorten regelingen worden getroffen. De erflater kan een wens
uitspreken, maar de erflater kan ook regelen dat erfgenamen alleen geld krijgen als aan een of meer
voorwaarden voldaan is. Hoe een en ander over het graf in het testament van uw moeder is
opgeschreven, weet ik niet.
Een testament is geen wet waar iedereen zich aan moet houden. Zorgvlied heeft niets te maken met
testamenten, alleen met een rechthebbende op een graf. In beginsel richt het testament zich tot
erfgenamen, niet tot andere en verdere familie. De neef die (nu) rechthebbende van het graf is, is
juridisch ook niet gebonden aan het testament. Hij zou het testament wel kunnen respecteren, maar als
hij dat niet doet, is het niet af te dwingen.
Uw moeder heeft de zaak eerlijk gezegd ook niet goed geregeld. Het opschrijven van een wens in een
testament is een actie die niet zonder meer tot verplichtingen van derden leidt. Als uw moeder het goed
had willen regelen, had zij ook moeten regelen wie rechthebbende was of kon worden, want eigenlijk
dan pas was duidelijk wie deze wens zou moeten uitvoeren.
Wanneer mensen willen regelen wie in een graf begraven mag worden, doen ze er verstandig aan om
het graf in beheer te geven bij bijvoorbeeld de stichting Grafzorg Nederland (grafzorg.nl). Daar kan men
afspraken mee maken, die niet afhankelijk zijn van de ideeën van allerhande familieleden die het
grafrecht in handen krijgen. Nabestaanden kunnen later niet aan zo'n afspraak tornen. Men moet ook
zorgen dat Grafzorg Nederland dan voldoende geld krijgt om de grafrechten 2 of 3 of 4 keer met tien
jaar te verlengen, net wat men wenst. Dan is men ook niet afhankelijk van kinderen of kleinkinderen die
misschien wel of misschien niet nog wat geld bij elkaar leggen. De een geeft er niets om want bezoekt
het graf nooit, een ander wil wel maar kan het geld eigenlijk niet missen, etc. Meestal komt daar niets
van terecht. Wanneer men het in een keer met Grafzorg afspreekt, is het wel geregeld.
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jaar te verlengen, net wat men wenst. Dan is men ook niet afhankelijk van kinderen of kleinkinderen die
misschien wel of misschien niet nog wat geld bij elkaar leggen. De een geeft er niets om want bezoekt
het graf nooit, een ander wil wel maar kan het geld eigenlijk niet missen, etc. Meestal komt daar niets
van terecht. Wanneer men het in een keer met Grafzorg afspreekt, is het wel geregeld.
Wat kunt u nu nog doen? Uw broer die eerst rechthebbende van het graf was, had de grafrechten niet
moeten overdragen zonder vast te leggen dat u nog in het graf begraven mag worden.
Waarom wil de betreffende neef niet dat u nog in het graf bijgezet zou worden? Is hij bang voor de
kosten? Mij lijkt dat de kosten van begraven en een extra verlenging voor uw rekening komen, tenzij uw
moeder anders beschikt heeft. Als uw neef de verantwoordelijkheid niet wil, kan hij het graf overdragen
aan de stichting Grafzorg Nederland.
U zou met uw broers en zussen kunnen bespreken dat het uw wens en de wens van uw moeder is en
was dat u in het graf bijgezet gaat worden. Als u samen een oproep doet aan de neef om de wens van
zijn grootmoeder te respecteren en uit te voeren, lijkt het mij voor hem heel moeilijk om dat te negeren.
Als goed overleg en druk vanuit de familie niet helpen, is het laatste redmiddel een rechtszaak. De zaak
zou moeten worden aangespannen tegen 1) uw broer, die als erfgenaam het testament van zijn moeder
moet respecteren en uitvoeren en 2) de neef die nu rechthebbende is. Uw broer had de grafrechten
zoals gezegd niet mogen overdragen zonder de harde afspraak te maken dat u later in het graf mag. Als
hij dat niet regelt, moet hij de overschrijving ongedaan maken. Ook zou tevens de neef moeten worden
gedagvaard.
Maar een dergelijke rechtszaak doet de familieverhoudingen geen goed en is een kostbare zaak. U
moet snel aan kosten tussen de 5.000 en 10.000 euro denken.
Zo'n zaak begint eerst met een serieuze waarschuwing van een advocaat, waardoor een echte
rechtszaak misschien kan worden voorkomen.
Een minnelijke oplossing is natuurlijk te prefereren.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Overigens, als u eind van de maand tijd hebt, attendeer ik u graag op de Week van de begraafplaats. Ik
kreeg de Weekkrant van de Week van de begraafplaats toegestuurd en was aangenaam verrast door
de inhoud. Van 26 mei tot 3 juni 2018 hebben veel begraafplaatsen Open dagen, waarbij op
bijzonderheden van de begraafplaats wordt geattendeerd, zoals grafkunst. Zie
www.WeekvandeBegraafplaats.nl.
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
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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.

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

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