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Aanvraagformulier vergunning grafbedekking 2017 

1. Gegevens aanvrager (belanghebbende / rechthebbende) 

Achternaam _______________________________________________________________  

Voorletters ________________________________________________________________  

Man / vrouw _______________________________________________________________  

Adres ____________________________________________________________________  

Postcode _________________________________________________________________  

Woonplaats _______________________________________________________________  

Telefoonnummer ___________________________________________________________  

E-mailadres _______________________________________________________________  

2. Gegevens / stempel steenhouwer 

Naam ____________________________________________________________________  

Adres ____________________________________________________________________  

Postcode _________________________________________________________________  

Woonplaats _______________________________________________________________  

Telefoonnummer ___________________________________________________________  

3. Gegevens grafbedekking 

Aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 18 van de geldende 
beheersverordening begraafplaatsen voor het aanbrengen/plaatsen plaatsen van een: 

О Grafgedenkteken 
О Grafgedenkteken en beplanting 
О Beplanting 
О Tijdelijke gedenksteen 
О Aanpassen huidige grafbedekking 
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Op de algemene begraafplaats in: 

О Vlissingen 
О Oost-Souburg 
О Ritthem 

Grafnummer _______________________________________________________________  

Vak ______________________________________________________________________  

Naam overledene ___________________________________________________________  

Datum overlijden ___________________________________________________________  

U moet een tekening van het te plaatsen element bij deze aanvraag voegen. Met vermelding 
van: 

 Model; 

 Soort materiaal; 

 Type fundering; 

 Kleur; 

 Bewerking; 

 Tekstindeling; 

 Te gebruiken lettertype; 

 Foto (indien wenselijk). 

U dient dit aanvraagformulier volledig in te vullen en ondertekenen. De aanvrager stelt zich 
door ondertekening van dit formulier aansprakelijk voor de tijdige betaling van de aan deze 
aanvraag verbonden legeskosten.   
Deze aanvraag kunt u inclusief bijlage(n) zenden aan: 

Gemeente Vlissingen, 
Afdeling Beheer Leefomgeving 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 
E-mail begraafplaats@vlissingen.nl 

Datum ____________________________________________________________________  

Handtekening ______________________________________________________________  

4. Toelichting 

1. Volgens artikel 18 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Vlissingen 
is “voor het hebben van een grafbedekking een schriftelijke vergunning nodig van 
burgemeester en wethouders.” 

2. Bij eigen graven en eigen urnengraven wordt de vergunning op naam gesteld van de 
rechthebbende van het graf. Bij algemene graven op naam van de aanvrager van de 
begrafenis. 
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3. Een vergunning zal niet eerder worden verstrekt, nadat tenminste 3 maanden zijn 
verlopen sinds de laatste teraardebestelling in het betreffende graf. 

4. Een vergunning kan alleen worden verstrekt voor graven waarvan de graftermijn niet is 
verlopen. 

5. Bij het verstrekken van de vergunning worden leges kosten à  € 234,- (tarief 2017) in 
rekening gebracht. 

6. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren als: 
a.   niet voldaan wordt aan de door hen vastgestelde nadere regels; 
b.   de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats; 
c.   de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is; 
d.   de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is. 

7. Om weigering van de vergunning te voorkomen, moet u voldoen aan de voorwaarden 
zoals die zijn opgenomen in het ‘Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Vlissingen’. 

8. Volgens artikel 20 van de onder punt 1 genoemde Beheersverordening geldt: 
a. De rechthebbende of de vergunninghouder voor de grafbedekking is (voor zover de 
gemeente daarin niet voorziet) verplicht de grafbedekking goed te onderhouden. Zodanig 
dat deze naar het oordeel van burgemeester en wethouders het uiterlijk aanzien van de 
begraafplaats niet schaadt en geen gevaar voor belendende graven of bezoekers kan 
opleveren; 
b. Grafbedekkingen worden geacht  voor rekening en risico van de rechthebbende of 
vergunninghouder te zijn aangebracht; 
c. Voor risico en rekening van de rechthebbende of vergunninghouder: schade als gevolg 
van vorst, wateroverlast, brand, vandalisme en andere van buiten komende oorzaken als 
ook schade ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van een grafbedekking ten 
behoeve van een bijzetting of opgraving (en eventuele gevolgschade voor derden). 

In te vullen door gemeente Vlissingen 

О Akkoord 
О Niet akkoord 

Verseonnummer ____________________________________________________________  

Verg. Nr. __________________________________________________________________  

Nota. Nr. __________________________________________________________________  
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