Verzoek opgraven stoffelijk overschot / asbus (urn)

Wilt u een stoffelijk overschot laten opgraven, dan hebt u altijd toestemming nodig van de rechthebbende(n) van
het graf. Is het grafrecht eigendom van meerdere personen, dan moeten al deze personen toestemming geven tot
opgraving.

Behalve toestemming van de rechthebbende(n) moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. De
burgemeester beoordeelt de aanvraag en beslist of de vergunning verleend wordt. De vergunning wordt afgegeven
onder strikte voorwaarden, zoals:






De grafrust termijn van 10 jaren. Over het algemeen worden verzoeken om opgraving gedurende
de termijn van grafrust afgewezen. Van dit standpunt wordt slechts afgeweken als nog geen 2
maanden zijn verstreken na het moment van begraving.
Aanwezigheid van medisch toezicht;
Het tijdstip waarop de opgraving plaatsvindt;
De manier waarop het stoffelijk overschot vervoerd wordt (bijvoorbeeld in een gesloten kist).

Uw verzoek wordt behandelt door het atelier burgerzaken. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in
behandeling genomen. U krijgt altijd een bevestiging van uw aanvraag.

1.Persoonsgegevens van de aanvrager (opdrachtgever) van de opgraving

Geslachtsnaam
Voornamen voluit
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Email
Relatie tot overledene

□ Familie, namelijk:

□ Anders, namelijk:
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2.Persoonsgegevens rechthebbende van het graf

Geslachtsnaam
Voornamen voluit
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Email

Persoonsgegevens overledene

Verzoek om op te graven
Geslachtsnaam overledene

□ Het stoffelijk overschot
overledene

□ Asbus (urn) van

Voornamen voluit
Geboortedatum
Overlijdensdatum

3.Reden voor uw aanvraag
Geef hieronder in het kort de reden van de opgraving aan. Let op: de aanvrager dient zelf apart het vervoer
en de Begrafenis / crematie aan te vragen / te verzorgen bij de gewenste instantie.

4.Gegevens huidige begraafplaats en bestemming

Huidige begraafplaats

Naam :
…………………………………………………………………………………………...
Adres :
…………………………………………………………………………………………...

Grafnummer

Soort graf

□ Eigen graf

□ Algemeen graf
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Bestemming na de opgraving:

□ Herbegraven / bijzetten op de volgende begraafplaats
Naam

:

…………………………………………………………………………………………
Adres

:

…………………………………………………………………………………………
Grafnummer:…………………………………………………………………………
……….
□ Cremeren
Naam

:

………………………………………..………………………………………………
Adres

:

…………………………………………………………………………………………

Aanwezige gedenktekens
en/of voorwerpen:

□ aanvrager maakt wel aanspraak op de bij het graf aanwezige
gedenktekens en/of voorwerpen. De aanvrager zal voor de opgraving de
gedenktekens en/of voorwerpen verwijderen.
□ aanvrager maakt geen aanspraak op de bij het graf aanwezige
gedenktekens en/of voorwerpen.

Gewenste datum opgraving

………………………..(dag/maand/jaar).

5.Ondertekening
Aanvrager stelt zich door ondertekening van dit formulier aansprakelijk voor de tijdige betaling van alle uit deze
aanvraag voortkomende kosten overeenkomstig de in de geldende ‘verordening lijkbezorgingsrechten’ gestelde
bepalingen.
Handtekening aanvrager/opdrachtgever

Handtekening rechthebbende

Plaats……………….datum……………..(dag/maand/jaar)

Plaats……………….datum……………..(dag/maand/jaar)

6.Verzenden
Dit verzoek kunt u sturen naar: Gemeente Meierijstad, postbus 10.001, 5460 DA MEIERIJSTAD. Dan wel via
info@Meierijstad.nl Bij het verzoek dient een kopie geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn van de aanvrager
(opdrachtgever) en van de rechthebbende. Heeft u nog vragen neem dan contact op met het KCC via 14 0413.

Deze verklaring graag samen met kopieën van geldige identiteitsbewijzen sturen naar info@meierijstad.nl
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