Eigendomsrecht graf na verwerping
erfenis
2 juli 2018

Vraag nummer: 55527
Geachte heer mevrouw,
Nood gedwongen moest ik de erfenis verwerpen van mijn moeder.
Geen punt. Mijn zus verwierp de erfenis ook. Trouwde ooit met mijn neef en deze kwam in het vizier om
de erfenis te aanvaarden. Deed dat. Daarmee kwam de erfenis via een omweg toch bij mijn zus terecht.
Vele voordelen bleek later.
Het gaat om oude familie graven (groot graf ineen) waarin ik en mijn kinderen nog begraven kunnen
worden.
Ze zijn van mijn vader en moeder geweest dus ooit op mijn naam gezet voordat zij overleden.
De sloop werkzaamheden betreft een prachtige rustieke oude steen van formaat.
Er is in familie verband uitdrukkelijk besproken dat de steen op dit grote graf zou blijven.
Juist voor het overlijden van de laatste van de twee ouders is het graf op de naam van mijn zus terecht
gekomen. Men had dit mij gevraagd in vertrouwen. Geen idee waarom. Ik stemde toe omdat er
vertrouwen was.
Betekent dit dat ik mijn zeggenschap over het graf geheel kwijt ben?
Graag uw gedachten hierover. Wat zegt de wet hierover?
Met dank,
Cor Karelse

Antwoord:
Geachte heer,
Als ik het goed begrijp gaat het om een groot familiegraf, dat uw ouders al bij leven aan u hadden
toevertrouwd en op uw naam was gezet.
Maar u schrijft dat het graf nog voor het overlijden van de langstlevende ouder bij uw zus terecht was
gekomen en dat men toen uw toestemming heeft gevraagd, die u in vertrouwen gegeven hebt.
Tja, dan houdt het op. Dan hebt u zelf de rechten afgestaan.
Als u rechthebbende van het graf was geweest en gebleven, had er niemand anders aan kunnen komen
en had ook niemand de oude grafsteen kunnen verwijderen.
Maar als u zelf toestemming hebt gegeven om het graf op naam van uw zus te zetten, kon uw zus er
vervolgens mee doen wat zij wilde. Dat blijkt wel.
U vraagt "Betekent dit dat ik mijn zeggenschap over het graf geheel kwijt ben?" Het korte maar
duidelijke antwoord is "Ja".
Dat wet zegt over dit soort dingen niets, omdat het niets bijzonders is, juridisch gezien. Als u afstand
doet van een voorwerp of een recht dat uw eigendom was, houdt uw zeggenschap op. Iemand anders is
eigenaar geworden. Dat geldt voor alle voorwerpen en rechten.
Het verwerpen van een erfenis heeft helemaal niets te maken met grafrechten.
De grafrechten stonden al op naam van uw zus voor het overlijden van uw langstlevende ouder, schrijft
u zelf. Zij vielen niet in de erfenis.
Met vriendelijke groet,
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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.

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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