Kan mijn broer rechthebbende worden
van het graf van moeder?
15 november 2018

Vraag nummer: 56685
Mijn moeder is in 2003 overleden graf is gehuurd tot 2023 ik ben de oudste dochter en tevens
rechthebbende.Ik heb 1 broer maar hier heb ik geen contact mee trok zich ook niets van mijn moeder
aan,hij dreigt nu al hij kan in 2023 alles regelen want er zijn bijzondere omstandigheden zodat hij
rechthebbende word.Als ik het graf in 2023 zou willen laten weghalen moet ik hem hier dan van op de
hoogte brengen.En kan hij zonder mijn weten het graf laten verlengen dan,het is in Xxxxxx
begraafplaats Xxxxx.
Mvg Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Als uw broer denkt dat hij in 2023 vanzelf de rechthebbende van het graf zal worden, omdat er
bijzondere omstandigheden zijn, dan is dat onjuist.
Maar uw broer heeft niet helemaal ongelijk. Want als u de grafrechten niet verlengt, dan is wel zo dat hij
in 2023 de grafrechten kan krijgen.
Wij hebben vanmiddag even e- mailcontact gehad, omdat ik van u wilde weten wat uw broer dan zou
kunnen bedoelen met 'bijzondere omstandigheden'. U hebt het toegelicht. Maar de verwachting van uw
broer is flauwekul. Uw broer krijgt niets vanzelf.
U hebt uitgelegd dat u lichamelijk niet meer goed in staat bent het graf te bezoeken en te verzorgen. U
wilt niet dat het graf er verwaarloosd uitziet. Dat begrijp ik.
Wanneer de huur van het graf in 2023 eindigt, kunt u het graf niet laten weghalen. Alleen de gemeente
is bevoegd om een graf te ruimen; een rechthebbende kan het graf niet laten ruimen.
Als u om welke reden dan ook wilt voorkomen dat uw broer het graf kan krijgen, moet u in 2023 zelf de
huur verlengen.
Wat u ook kunt doen is uw moeder laten opgraven en elders laten herbegraven, maar dat maakt
natuurlijk geen verschil voor het bestaan van een graf. Alleen zou het dan kunnen in een graf dat uw
broer niet kent. Maar daar zou hij wel achter kunnen komen omdat opgraving alleen kan met vergunning
van de burgemeester; in zo'n vergunning moet ook altijd staan waar de herbegraving plaatsvindt.
Wat ook zou kunnen is dat u uw moeder laten opgraven en cremeren. Dat is echter een vrij kostbare
zaak. In uw gemeente kost een opgraving ongeveer 2.000,- euro. Een crematie kost ongeveer 700,euro en dan zijn er nog kosten van een kist, transport en dergelijke.
Als u de huur niet verlengt, kan uw broer de grafrechten vragen. Maar dan moet hij natuurlijk ook huur
gaan betalen, voor een nieuw graf voor 20 jaar. Ik meen dat de kosten daarvan in uw gemeente
ongeveer 1.000,- tot 1.100,- euro zijn. Het is maar de vraag of uw broer dat geld er voor over heeft. Ook
is het maar de vraag of hij bedenkt dat de huur eindigt en dat hij de grafrechten zou kunnen krijgen.
U hoeft uw broer er niet op te attenderen dat de grafrechten eindigen en ook de gemeente zal dat niet
doen. Als u er nooit over praat bestaat de kans dat hij het vergeet.
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U hoeft uw broer er niet op te attenderen dat de grafrechten eindigen en ook de gemeente zal dat niet
doen. Als u er nooit over praat bestaat de kans dat hij het vergeet.
In verband met uw privacy en die van uw familie heb ik uw naam en die van de begraafplaats
weggehaald.
Het is altijd wel fijn dat mensen bij dit soort vragen de begraafplaats noemt, want dan kan ik nakijken of
er bepaalde bijzondere regels gelden voor het ruimen van graven. In enkele gemeenten is het mogelijk
dat een rechthebbende kan vragen om een graf weg te halen; daar moet dan uiteraard voor betaald
worden. In uw gemeente is dat echter niet mogelijk.
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:
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