Actualisering van de grafrechten (afstand
doen en gevolgen)
29 augustus 2009

Vraag nummer: 6823

(oude nummer: 13685)

mijn vraag luid als volgt.
mijn vader is getrouwt voor de tweede keer hij was voor zijn dood 30 jaar getrouwt met deze vrouw.
nu komt mijn vader 10 jaar terug te overlijden en is toen begraven in doetinchem.
na 10 jaar krijg mijn oudste zuster een brief dat de tweede vrouw van mijn vader afstand doet van de
grafrechten.
en of mijn oudste zuster het over wilt nemen.
nu is onze vraag zijn wij dat verplicht om dat over te nemen of moet de tweede vrouw van mijn vader dat
gewoon door betalen.
en wat gebeurt er als wij het niet zouden betalen.
graag hoor ik het van u.

Antwoord:
Geachte heer of mevrouw,
Uw zus (of een ander familielid) is niet verplicht de grafrechten over te nemen. Het is alleen attent van
de gemeente om het aan te bieden.
De tweede vrouw van uw vader is ook niet verplicht om de kosten van het graf door te betalen. Als zij
afstand doet, heeft zij geen verplichtingen (als er geen rekeningen uit het verleden open staan).
Ik weet niet of nog kosten voor het graf gemaakt moeten worden. Eigen graven worden in de regel
uitgegeven voor minimaal 20 jaar en het is normaal dat dan ook meteen die volle 20 jaar betaald
moeten worden. Als dit graf 10 jaar geleden als eigen graf is uitgegeven, dan is er een kans dat er de
komende 10 jaar niet voor betaald hoeft te worden. U kunt dat natuurlijk bij de gemeente navragen.
Als afstand is gedaan van de grafrechten en niemand de rechten wil overnemen, kan het graf worden
geruimd.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:
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