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Vlissingen, april 2015 

Veelgestelde vragen over begraven in de gemeente 
Vlissingen 

Onderstaande lijst met veelgestelde vragen wordt als dit nodig blijkt te zijn, aangevuld met 
nieuwe vragen. Indien u hier het antwoord op uw vraag niet vindt, kunt u deze per e-mail 
stellen via e-mailadres begraafplaats@vlissingen.nl. 

Wat voor soorten graven zijn er en wat is het verschil hiertussen? 

 In de gemeente Vlissingen worden particuliere graven en algemene graven uitgegeven; 

 Particuliere graven zijn graven waarop voor 20 jaar grafrechten uitgegeven worden. In het 
verleden zijn er ook particuliere graven uitgegeven met rechten voor onbepaalde tijd. 
Particuliere graven werden ook wel koopgraven of eigen graven genoemd; 

 Algemene graven zijn graven waarop geen grafrechten uitgegeven worden. De 
rechthebbende van een algemeen graf is de gemeente. Deze bepaald wanneer het graf 
geruimd mag worden. Wel geldt hier dat de verplichtte grafrusttermijn (minimaal 10 jaar) 
in acht genomen wordt. In gemeente Vlissingen wordt voor algemene graven een termijn 
van 15 jaar gehanteerd. 

 Wat zijn grafrechten? 

 Iemand die grafrechten afsluit is de rechthebbende over een graf. Deze persoon heeft 
zeggenschap over wie er in het graf begraven mag worden, of een graf geruimd mag 
worden of dat grafrechten verlengd moeten worden. Bij een begraving in een particulier 
graf moeten de grafrechten nog ten minste 10 jaar geldig zijn om de grafrusttermijn te 
kunnen waarborgen. 

Wat is een grafrusttermijn? 

 Omwille van de volksgezondheid is er een verplichtte grafrusttermijn van 10 jaar in het 
leven geroepen. Dit wil zeggen dat als een overledene begraven wordt, deze 10 jaar lang 
op die plaats begraven gehouden moet blijven. Dit is nodig om het verteringsproces 
genoeg tijd te gunnen om  het lichaam te ontbinden. Na deze 10 jaar mag het stoffelijk 
overschot geruimd worden. In de gemeente Vlissingen wordt voor algemene graven een 
termijn van 15 jaar gehanteerd. 

Wanneer wordt er begonnen met het ruimen van graven? 

 De gemeente heeft op besloten dat in plaats van een grote ruiming als de begraafplaats 
bijna vol is, ieder jaar een beperkt aantal (ongeveer 150) graven wordt geruimd. Daarbij 
wordt begonnen met het verwijderen van de grafmonumenten van graven waarvan de 
grafrust is verlopen of waarvan de rechten niet meer verlengd zijn. De eerste groep 
nabestaanden en belanghebbenden ontvangt hierover een brief van de gemeente in 
2015. Daarna zal dit steeds worden herhaald. 
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Hoe weet ik welk graf er geruimd gaat worden? 

 Als u bekend bent bij de gemeente Vlissingen als rechthebbende of als heeft aangegeven 
belanghebbende te zijn van een algemeen graf, ontvangt u van de gemeente een brief 
waarin u geïnformeerd wordt. Daarnaast wordt deze informatie vermeldt op het 
informatiepaneel op de begraafplaats. Hierop staat aangegeven staat wat de status van 
een graf is. Tenslotte plaatst de gemeente als wij geen contact hebben kunnen krijgen 
met de recht- of belanghebbende (bijvoorbeeld omdat deze niet bij ons bekend is), een 
bordje bij het graf. Waarbij de recht- of belanghebbende gevraagd wordt contact op te 
nemen met de begraafplaatsbeheerder. 

Is het mogelijk om het stoffelijk overschot te herbegraven in een particulier 
graf? 

 Ja, dat is mogelijk. Wanneer u als belanghebbende een brief ontvangt van de gemeente, 
kunt u op het antwoordformulier aangeven wat uw wensen zijn met betrekking tot de 
herbegraving. En welke kosten hiermee gemoeid zijn.  

Door verstoorde familiecontacten is er geen overleg mogelijk met de overige 
nabestaanden, nu dreigt het graf geruimd te worden. Wat kan ik doen om het 
graf toch te behouden? 

 Meldt u bij de gemeente aan als belanghebbende. Als de rechten op het graf niet langer 
dan een jaar zijn verlopen, is er een mogelijkheid dat de rechten op naam overgeschreven 
kunnen worden als u overgaat tot het verlengen van de grafrechten. De gemeente kan 
zich verder niet in familiaire zaken mengen. 

Is er een grafmonument op een verzamelgraf? 

 Nee, hier is geen monument aanwezig. 

Is het mogelijk om in het bezit te komen van het grafmonument? 

 Ja, als u aangeeft belanghebbende te zijn van het graf ontvangt u een brief waarop u kunt 
aangeven wat uw  wensen zijn met betrekking tot het grafmonument. 

Is het mogelijk om het stoffelijk overschot te herbegraven in een graf van een 
familielid? 

 Het is mogelijk om het stoffelijk overschot opnieuw te begraven in een reeds bestaand 
graf, op voorwaarde dat het een particulier graf betreft en hier nog niet het maximum 
aantal overledenen in begraven is. Hier zijn extra kosten aan verbonden. 

Is het mogelijk om het stoffelijk overschot na crematie bij te zetten in een 
(urnen)graf? 

 Ja. Als hier voldoende ruimte voor is, is het mogelijk om de asbus bij te zetten. Hier zijn 
extra kosten aan verbonden. 

Kan een graf zonder toestemming van de familie geruimd worden? 

 Ja, er zijn hier echter wel voorwaarden aan verbonden. 

 Bij een algemeen graf dient de verplichtte grafrusttermijn van 15 jaar verlopen te zijn; 

 Bij een particulier graf dienen de grafrechten verlopen te zijn. Wanneer de 
grafrechten verlopen, ontvangt u bericht van de gemeente met de vraag of u de 
grafrechten wilt verlengen. Indien u niet verlengt, mag het graf geruimd worden. Een 
graf met geldige grafrechten mag niet zonder toestemming geruimd worden. 
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Waarom plaatst de gemeente oproepen met de vraag aan belanghebbenden om 
contact op te nemen? Heeft de gemeente hier geen gegevens van? 

 In het verleden belanghebbenden van algemene graven niet altijd geregistreerd of actueel 
gehouden. Hierdoor is het voor de gemeente vaak niet bekend wie de belanghebbende is 
van een graf. De rechthebbenden van particuliere graven en huurgaven zijn wel 
geregistreerd, maar het kan voorkomen dat deze verhuisd zijn of zelf overleden zijn 
waardoor correspondentie niet meer mogelijk is. Om zoveel mogelijk belanghebbenden 
de gelegenheid te bieden tussen de verschillende mogelijkheden te kiezen roept de 
gemeente op om zelf contact op te nemen. 

Wat kan ik doen om een graf te behouden? 

 

 Van een particulier graf kunnen de grafrechten verlengd worden. Het graf wordt dan op de 
huidige plaats behouden; 

 Als het een algemeen graf betreft kan dit graf niet op zijn plaats behouden blijven. Het is 
mogelijk om het stoffelijk overschot te herbegraven in een particulier graf. Hieraan zijn 
extra kosten verbonden. 

Wat gebeurt er als ik niets doe? 

 Wanneer u geen actie onderneemt, zal het grafmonument verwijderd en één jaar na de 
aankondiging vernietigd worden. Hierna zal te zijner tijd het stoffelijk overschot in een 
verzamelgraf begraven worden. Hierover wordt 1 jaar voor die tijd worden geïnformeerd. 

Wat wordt er met het grafmonument gedaan als ik het niet verwijder? 

 De gemeente zal het grafmonument verwijderen en één jaar na de aankondiging 
vernietigen. 

Mogen er meerdere stoffelijke overschotten in een graf herbegraven worden? 

 Ja, op de meeste begraafplaatsen is het gebruikelijk om 2 personen in een graf te 
begraven. 

Wat zijn de kosten voor het verlengen van grafrechten, herbegraven of 
cremeren? 

 De tarieven met betrekking tot het verlengen van grafrechten, herbegraven of cremeren 
zijn te vinden in de tarieventabel lijkbezorgingsrechten. Voor het cremeren dient u een 
prijs op te vragen bij een begrafenisondernemer. 

Kan er een betalingsregeling getroffen worden? 

 Ja, dit kan. Hiervoor kunt u contact opnemen met de cluster heffen/innen Middelburg of 
via het e-mailadres belastingen@middelburg.nl. 

Wat gebeurt er met oorlogsgraven? 

 Oorlogsgraven zijn particuliere graven met rechten voor onbepaalde tijd. Deze worden 
dan ook niet geruimd. 

Wat gebeurt er met kindergraven? 

 Kindergraven worden niet geruimd zolang er andere ruimingen mogelijk zijn. 
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