Verplichting onderhoud na overboeking?
11 januari 2010

Vraag nummer: 7216

(oude nummer: 14754)

Geachte heer van der Putten.
Ik constateer dat de rechthebbende op het graf ven een ver familielid is overleden. (al jaren)
Genoemd graf laat ik per omkerdende op mijn naam stellen.
Het is een graf voor onbepaalde tijd.
Ik neem aan dat het onderhoud in het verleden is afgekocht.
Ik kan dat niet bewijzen.
Stel dat de gemeente vandaag of morgen met een nota op de stoep staat om onderhoud te heffen
Een jaarlijkse aanslag of een afkoop bedrag.
Wat moet ik dan doen of niet doen?
Bij voorbaat dank
xxx

Antwoord:
Geachte heer,
Het ligt niet voor de hand dat er voor een graf dat in het verleden voor onbepaalde tijd is uitgegeven,
nog onderhoud moet worden betaald. Maar het is inderdaad zeker niet uitgesloten.
Wat ik u adviseer is om gewoon een briefje aan de administratie van de begraafplaats te schrijven en te
vragen of er in het verleden onderhoud betaald moest worden, of dat is afgekocht, dan wel of het
tegenwoordig nog betaald moet worden.
U kunt beter schrijven dan bellen, omdat u dan een schriftelijk antwoord krijgt dat u kunt bewaren.
Op deze manier kunt u nu informatie vragen, die later als bewijs kan dienen.
Er zijn gemeenten die inderdaad op een gegeven moment proberen om (weer) onderhoudkosten te
gaan heffen. Als u te zijner tijd aan de hand van de correspondentie kunt aantonen dat er in het verleden
al betaald is, ook voor onbepaalde tijd, dan bent u gevrijwaard.
Stel dat men toch met een jaarlijkse aanslag zou komen, dan kunt u bezwaar maken. En in een uiterste
geval kunt u afstand doen van het graf.
Het is in theorie wel denkbaar dat een gemeente in de toekomst nog wel eens onderhoudsrechten kan
gaan vragen. Maar dan moeten oudere verordeningen daar een opening voor bieden. Ik werk op dit
moment aan een rechtszaak dat juist over dit probleem gaat, maar de uitkomst is nog niet bekend.
Jurisprudentie zal ik later publiceren in mijn Thematisch handboek lijkbezorging (uitg. SDU) en ik zal er
natuurlijk t.z.t. over schrijven in een nieuwe druk van mijn boekje 'Begraving' (ook een uitgave van de
SDU).
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.
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