Grafrecht (zoon weigert toestemming
begraving moeder) 1
7 januari 2019

Vraag nummer: 57044
Geachte heer Van der Putten,
Veel vragen op de website raken mijn vraag, maar wellicht niet helemaal:
Mijn broer schreef aan mijn zus: "Om verrassing te voorkomen, wil ik je laten weten dat ik niets met de
uitvaart van je moeder te maken wil hebben. D.w.z. niet op mijn kosten, geen annonce met mijn naam.
Verder niet in Axxxxxx. Ik ben eigenaar van de grafrechten en ben de enige die beslist wie daar
begraven wordt."
MIJN VRAGEN:
> Gaat het 'eigendom' zo ver dat hij zijn moeder (90+) een plek in het familiegraf kan weigeren? (Hij leeft
in onmin met onze zus en is boos op onze moeder omdat zij volledig op haar dochter vertrouwt; die haar
mantelzorger is.)
> Voor de gemeente Bxxxxx is het grote familiegraf in Axxxxxx historisch belangrijk, o.a. omdat mijn
opa, die daar begraven ligt, oorlogsslachtoffer is. Speelt dit ook een rol?
Ter info, mocht het u interesseren:
https:// www.dodenakkers.nl/ ('De familie Xxxxxxxxxxx')
https:// www.google.com/ search? q=Xxxxxxxx +begraafplaats +Axxxxxx
https:// oorlogsgravenstichting.nl/ persoon/00
Ik zou het op prijs stellen als u de namen wilt weglaten.
Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:
Geachte heer,
Als uw broer de grafrechten bezit, is zijn toestemming voor de begraving van uw moeder nodig. Zonder
toestemming mag de begraafplaatshouder het graf niet openen.
Dus ja, de zeggenschap van uw broer over het graf gaat zo ver dat hij zijn moeder een plek in het
familiegraf kan weigeren.
Dat het om een familiegraf gaat waar een oorlogsslachtoffer ligt, maakt geen enkele verschil. Niet ten
goede, niet ten kwade.
Ik heb uw naam en de namen van de begraafplaats verwijderd, vanwege uw privacy. Het was wel
verstandig om die namen en andere details te noemen, omdat ze mogelijk wel een een verschil zouden
kunnen maken.
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Ik heb uw naam en de namen van de begraafplaats verwijderd, vanwege uw privacy. Het was wel
verstandig om die namen en andere details te noemen, omdat ze mogelijk wel een een verschil zouden
kunnen maken.
Als uw moeder graag in dit graf begraven wil worden, moet er wel snel actie worden ondernomen. Voor
de bijzetting is toestemming van de rechthebbende nodig. Als die toestemming niet vrijwillig gegeven
wordt, is waarschijnlijk een rechtsgang noodzakelijk. Dan hebben we het over een kort geding, om de
toestemming van uw broer af te dwingen.
Bij een privaatrechtelijk kort geding is het niet alleen de vraag of de executeur van uw moeder de zaak
wint, maar ook of u een advocaat vindt die tijd en de moed heeft om binnen 1 of 2 dagen een kort geding
te voeren. Ik hoor dat dat vaak erg moeilijk is en heel vaak niet lukt. Daarom waarschuw ik om niet te
wachten.
Een rechtszaak tegen een gemeente is eenvoudig(er); die doe ik zelf en vaak krijg ik ook binnen 24 of
48 uur een rechterlijke uitspraak. Maar ik ben een van de zeer weinigen in Nederland die daar ervaring
mee heeft en de zaak kan overzien. Bij rechtszaken tussen burgers onderling ligt dat anders. Ik ben
geen advocaat en kan geen civielrechtelijke procedures aanspannen (maar ik kan wel de verdediging
doen in een kort geding). Hier zou u echter geen zaak tegen de gemeente kunnen aanspannen; de
gemeente heeft de toestemming van de rechthebbende nodig en kan niet besluiten die niet nodig te
hebben. Er kan alleen een zaak tegen de rechthebbende worden gevoerd.
In dit geval adviseer ik u(w moeder) om niet te wachten tot het moment van overlijden, maar nu al een
advocaat in de arm te nemen die zonodig een rechtszaak voert om de toestemming af te dwingen. Als
er al een rechtszaak loopt, wordt, als uw moeder plotseling overlijdt, een kort geding veel makkelijker.
Als ik het goed begrijp, gaat het om een graf met bloedverwanten van uw moeder. Het
oorlogsslachtoffer is haar vader. Dat is een belangrijke constatering, om een band met het graf te
hebben. Een die voor uw broer minder nauw is dan voor uw moeder, neem ik aan. De weigering van uw
broer dan dan alleen om dwars te liggen, maar heeft geen objectieve redenen. Het is belangrijk om die
banden en redenen in kaart te brengen.
Ook relevant zijn vragen zoals waarom uw broer het grafrecht heeft en sinds wanneer.
Is uw vader ook in het graf begraven, of zijn uw ouders gescheiden, of wenste uw vader gecremeerd te
worden.
Ik zou als ik u en uw zus was ook alle correspondentie met en van uw broer van de afgelopen jaren
goed bewaren. Het gaat natuurlijk om zijn motieven om geen toestemming voor de begraving te willen
geven. Er is ook nog verschil tussen het niet betrokken willen worden bij (het regelen van) de uitvaart
van uw moeder en het weigeren van de begraving. Je kunt en hoeft iemand niet te dwingen om een
uitvaart bij te wonen en je mag iemand zonder diens toestemming niet in een rouwkaart of advertentie
noemen, als duidelijk is dat iemand dat niet wil. Maar het weigeren van een bijzetting is nog iets anders.
Uw moeder moet een testament of codicil maken, waarin ze de wens om in het betreffende graf
begraven te worden, uitdrukkelijk vastlegt, met de redenen. Dat is belangrijk om te hebben, als uw
moeder vroegtijdig overlijdt.
U mag eigenlijk blij zijn dat uw broer zijn standpunt tijdig kenbaar maakt. Als hij dat pas zou doen na het
overlijden van moeder, zou het nog wel eens erg lastig kunnen worden om een kort geding te voeren.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten
Naschrift:
Zie vervolgvraag 57061 'Grafrecht (zoon weigert toestemming begraving moeder) 2'.

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
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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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