Zelf kindergrafje sluiten?
3 december 2018

Vraag nummer: 56841
Mag een vader zelf het graf van zijn kindje (26 weken) dicht maken

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Nee. Dat mag een vader niet. Dat mag niemand.
Een graf moet altijd worden gesloten door een medewerker van de begraafplaats. Men moet bij het
sluiten van het graf het zand naast en boven de kist - laag voor laag - heel stevig aandrukken en
aanstampen. Anders zijn er later verzakkingen.
Familieleden houden daar geen rekening mee en doen dat niet of erg onhandig. En het is heel moeilijk,
zo niet onmogelijk, om emotionele nabestaanden ter plekke te corrigeren als zij een graf niet goed
sluiten.
Daarom staat gewoonlijk in de regels van een begraafplaats dat de beheerder verantwoordelijk is voor
het dichten van het graf.
Als een graf niet goed gesloten is, kunnen er 'zomaar' gaten in vallen, alsof konijnen een hol hebben
gegraven. En blijft natuurlijk een grafmonument niet goed recht staan of liggen.
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

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ overig- begraven- begraafplaats/ zelf- kindergrafje- sluiten/56841

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:

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ overig- begraven- begraafplaats/ zelf- kindergrafje- sluiten/56841

