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AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING PLAATSEN GEDENKTEKEN  
 
OP GRAFNR……………………VAN……………………………………….  (naam overledene)
 

 
Per aanvraag één exemplaar indienen bij; 
Gemeente Zuidplas 
Cluster IBOR, Begraafplaatsen 
Postbus 100 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel 

 
 

Ondergetekende-------------------------------------------------------------------------(naam en voornamen) 
Wonende --------------------------------------------------------------------------(straat) 

  --------------------------------------------------------------------------(postcode en plaats) 

 
(degene op wiens naam de vergunning gesteld wordt) 

Gemachtigd door------------------------------------------------------------------------(naam en voornamen) 

Wonende --------------------------------------------------------------------------(straat) 

  --------------------------------------------------------------------------(postcode en plaats) 

 
 
verzoekt toestemming om op het eigen / algemene graf 
 
op de begraafplaats    

 a Algemene begraafplaats Moordrecht, Middelweg 

 b Oude begraafplaats Kon Julianastraat 9 Moordrecht 

 
 c Prinses Beatrixstraat Nieuwerkerk aan den IJssel 

 d Nieuwe begraafplaats Essehof, Nieuwerkerk aan den IJssel 

 
 e Algemene begraafplaats te Zevenhuizen, Zuidplasweg 3 

 f Westhage te Moerkapelle, Akkerweg 84 

 g Moerhage te Moerkapelle, Beatrixlaan 2 

 
een gedenkteken te mogen plaatsen overeenkomstig de beheersverordening begraafplaatsen 
Zuidplas 
 
(plaats)---------------------------------------------------------------------------, (datum)-------------------------

(handtekening)------------------------------------------------------------------ 

 
(opmerkingen met betrekking tot deze aanvraag)-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bij deze aanvraag dient een werktekening te worden ingediend waarop alle vereiste info staat. 
Zie pag. 2 voor de vereiste info, afmetingen en voorschriften voor plaatsing. Deze  staan in de 
artikelen 12 t/m 17 van de Nadere regels graven en grafbedekking gemeente Zuidplas. 
 
Beoordeling beheerder:  wel / niet akkoord, paraaf: 
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Artikel 12. Vergunning grafbedekking 

1.De aanvraag tot het plaatsen, aanbrengen of wijzigen van een grafbedekking op een (urnen-)graf of 
urnenplaats moet schriftelijk worden gedaan bij het college, uiterlijk een maand voor plaatsing. Het 
verzoek dient te bevatten: 

a. NAW-gegevens van de rechthebbende van het graf, de urnenplaats of de gedenkplaats; 

b. de naam en het adres van de aanvrager indien deze een ander is dan de rechthebbende en tevens 
de toestemming van de betreffende rechthebbende om eigenaar van de grafbedekking te zijn; 

c. de ligging (grafveld) en nummer van het graf; 

d. naam en adres van degene die de te verrichten werkzaamheden op de begraafplaats uitvoert; 

e. een werktekening (in tweevoud), schaal 1:10, waarin aangegeven: 

• een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen; 

• de soort en kleur van het materiaal van het gedenkteken en de bewerking ervan; 

• de vermelding of de letters en/of tekens, ingehakt, opgehakt of van een ander materiaal zijn; 

• de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s); 

• de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken 
daarop; 

• de soort vaste planten indien het een levende grafbedekking betreft. 

2. De beslissing op de vergunningaanvraag wordt door het college schriftelijk meegedeeld. 

Artikel 13. Voorwaarden voor monumenten en gedenktekens 

1.Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, 
metaal, roestvrij staal, keramiek of duurzame kunststoffen, verduurzaamde houtsoorten en gehard 
glas die niet verkleuren, vorstbestendig zijn en niet breken. 

2.Rechthebbenden en belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het naar behoren onderhouden 
van het gedenkteken. 

3.De lengte en de breedte van de grafbedekking, de daarop geplaatste monumenten en ornamenten 
inbegrepen, mogen de afmetingen van het graf niet overschrijden. 

Toegestane afmetingen 
gedenkteken in cm 

Lengte 
(maximaal) 

Breedte 
(maximaal) 

Hoogte 
(maximaal) 

Dikte is 
materiaal-
afhankelijk, in 
overleg met 
gemeente 

Particulier graf voor 
volwassenen liggende 
steen 

180 80     

Particulier graf voor 
volwassenen 
staande steen 

  80 100   
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Particuliere graven 
naast elkaar met 
gedeelde liggende 
steen* 

180 160     

Particuliere graven 
naast elkaar met 
gedeelde staande 
steen* 

  160 100   

Algemeen graf staand 
of liggend 

50 50 Sokkel is 
≤ 15 cm 
Maximaal 
60 graden 

  

Kindergraf staande 
steen 

  80 100   

Kindergraf liggende 
steen 

180 80     

Babygraf 50 50 Sokkel ≤ 15 
cm 

  

Urnengraf 50 50 50   

Urnenplaats (sierurnen) 30 30 40   

Verstrooiingsplaats Gedenktegeltje wordt door gemeente geleverd 

4.Grafbedekking dient op een onderplaat van beton met vlechtijzer te worden gemonteerd van 
minimaal 6 cm dikte. 

5.Bij aan- en afvoer van grafbedekking mag geen schade ontstaan. 

6.Het gedenkteken of grafbedekking moet veilig en schadeloos (ook op een later moment) verplaatst 
kunnen worden. Daarom moet(en) alle onderdelen van het gedenkteken stevig met elkaar verbonden 
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zijn en de staande steen (indien van toepassing) met RVS-doken vanaf 8 mm op de fundering 
bevestigd worden. De doken moeten in beide onderdelen minimaal 4 cm diep gemonteerd worden. 

7.Bij een algemeen graf, een urnengraf en gedenkplaats moet het gedenkteken met een uitsparing op 
de sokkel geplaatst worden zodat verschuiving niet mogelijk is. 

8.Het plaatsen van grafbedekking mag slechts na vergunningverlening en niet eerder dan 8 weken na 
de laatste begraving. 

9.Monumenten en gedenktekens moeten geplaatst worden op een fundament of afdekplaat die 
verzakkingen van het monument uitsluiten. 

10.Voorzetplaten en sluitplaten van urnennissen zijn afhankelijk van het type nis. 

11.Sierurnen moeten stevig verankerd worden op een bijpassende grondplaat of sokkel, zodanig dat 
verwijdering door onbevoegden wordt voorkomen. 

12.Bodembedekking of strooibedekking, zoals grind en schelpen zijn alleen toegestaan binnen een 
deugdelijke omranding van minimaal 10 cm hoogte boven het maaiveld en indien voorzien van een 
bodemplaat. 

13.In specifieke situaties kan het college afwijken van de in het vierde t/m tiende lid genoemde 
afmetingen. Een vergunningaanvraag daartoe wordt beoordeeld op inpasbaarheid binnen het 
betreffende begraafvak of themaveld. 

14.De namen van leveranciers, ontwerpers of uitvoerders van gedenktekens mogen alleen aan de 
achterkant van het gedenkteken worden aangebracht, in de vorm van een klein koperen of bronzen 
naamplaatje van maximaal 2 x 4 centimeter. 

15.Voor de herdenking van overledenen van een asverstrooiing, overledenen van geruimde graven en 
levenloos geboren kinderen jonger dan 24 weken kan een door de gemeente beschikbaar gesteld 
naamplaatje worden geplaatst op een algemene herdenkingszuil of wand. Plaatsingsrechten worden 
uitgegeven voor een termijn van 20 jaar. 

16.Naamplaatjes worden door de gemeente verstrekt en geplaatst en mogen alleen voorzien zijn van 
de naam, de geboortedatum en sterfdatum van de overledene. 

17.Op en in de nabijheid van verstrooivelden zijn permanente en tijdelijke monumenten en 
gedenktekens niet toegestaan. 

Artikel 14. Onderhoud door rechthebbende/gebruiker 

1.Onder onderhoud wordt verstaan het schoonmaken van het monument of gedenkteken, het verven 
of vergulden van letters en andere figuraties op het monument of gedenkteken, het verwijderen van 
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spontaan opkomende kruiden of zaailingen op de grafbedekking en het uitvoeren van overige 
herstellingen van het monument of gedenkteken. 

2.Voor het schoonmaken van het monument en gedenktekens zijn alleen biologisch afbreekbare 
middelen toegestaan. 

3.Het afval dat vrijkomt bij het onderhoud (groenafval en verpakkingsmaterialen) dient door eenieder 
in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd. 

Artikel 15. Grafbeplanting 

1.De beplanting op een graf moet binnen de afmeting van het graf blijven en mag niet hoger worden 
dan de maximaal toegestane hoogte van 100 cm. 

2.Verboden zijn sterk woekerende planten, zoals klimop en bamboe, invasieve exoten en planten met 
stekels en doornen. 

Artikel 16. Losse bloemen, planten en ornamenten 

1.Het plaatsen op graven van losse bloemen in op de ondergrond bevestigde vazen en planten in 
potten is toegestaan, mits geplaatst binnen de maximale afmetingen van de grafbedekking. Glazen 
vazen zijn vanuit veiligheidsoogpunt niet toegestaan. 

2.Het is op, achter en in de nabijheid van grafbedekkingen verboden losse voorwerpen te plaatsen. 

3.De rechthebbende of de gebruiker van het graf draagt zelf zorg voor regelmatig onderhoud en het 
verwijderen van verwelkte bloemen en planten die in verwaarloosde staat verkeren. 

4.Ornamenten, linten en dergelijke die na een teraardebestelling op het graf worden achtergelaten 
moeten binnen eenentwintig dagen na de dag van de teraardebestelling door de rechthebbende of de 
gebruiker worden verwijderd. Indien niet aan de genoemde termijn voldaan wordt heeft de beheerder 
het recht om deze ongevraagd te verwijderen, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. 

5.De beheerder is gerechtigd om losse voorwerpen, buiten de toegestane afmetingen groeiende 
planten, verwelkte bloemen en dode planten te verwijderen indien de rechthebbende of gebruiker dat 
niet tijdig zelf doet, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. 

Artikel 17. Plaatsen grafbedekking 

1.Voor plaatsing van de grafbedekking is toestemming nodig van de beheerder. 

2.De grafbedekking met toebehoren moet volgens de aanwijzingen van de beheerder worden 
geplaatst. Alle sporen van afval, ontstaan door of ten gevolge van de plaatsingswerkzaamheden, 
moeten worden opgeruimd. 

3.De beheerder brengt een tijdelijk naamplaatje aan na een begraving. Na een jaar of zodra een eigen 
gedenkteken wordt geplaatst wordt het naambordje verwijderd. 

 


