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Raadsvoorstel
Inleiding
In de Verordening Algemene Begraafplaatsen Albrandswaard 2021 zijn diverse onderdelen aangepast 
die een relatie hebben met de tarieven.

Jaarlijks wordt de Verordening Lijkbezorgingsrechten vastgesteld voor het daarop volgende jaar. Voor 
het haar 2021 is de vaststelling niet doorgevoerd vanwege diverse aanpassingen voortvloeiend uit de 
Verordening Algemene Begraafplaatsen.

Beoogd effect
De Verordening Lijkbezorgingsrechten inclusief de tarievenlijst aan te laten sluiten op de in de 
Verordening Algemene Begraafplaatsen Albrandswaard aangegeven grafmogelijkheden en grafrecht 
termijnen. 

Argumenten
1.1 Diverse termijnen voor de grafrechten en verlengingen zijn aangepast

Uit een gehouden enquête onder uitvaartorganisaties is o.a. gebleken dat de tarieven in 
Albrandswaard als (te) hoog worden gezien.

Een verlaging van tarieven wordt niet voorgesteld maar wel het aanpassen van de grafrecht termijn 
voor een particulier graf en urnengraf.

De mogelijkheid van een particulier graf voor onbepaalde tijd is verwerkt en de tarieven hiervoor zijn 
afhankelijk van het graf (1 diep, 2 diep of een dubbel graf 1 diep) opgenomen. 

Voor het verlengen van de grafrecht voor een particulier graf en urnengraf is een periode mogelijk van 
5, 10 of 20 jaar.

Dit was 25 jaar en wordt 20 jaar. Hiermee wordt het tarief evenredig naar jaren verlaagd. Tevens is in 
de omliggende gemeenten de termijn voor het grafrecht van een particulier graf eveneens veelal 20 
jaar.

Van nabestaanden ontvangen wij bericht dat de termijn voor een algemeen graf (10) jaar erg kort is.

In omliggende gemeenten is de termijn hiervoor vaak 15 of 20 jaar.  De termijn voor een algemeen 
graf wordt aangepast naar 15 jaar. Het tarief gaat daardoor evenredig aan het aantal jaren omhoog.

1.2 Tarief voor een foetus-kindergraf voor 80 jaar kosteloos voor inwoners van de gemeente.

In de Verordening Algemene Begraafplaatsen Albrandswaard 2021 is deze mogelijkheid opgenomen.

1.3 Verplichte onderhoudskosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen

In de oorspronkelijke verordening lijkbezorgingsrechten is één tarief opgenomen voor de periode van 
25 jaar. Dit tarief is voor het onderhoud van de begraafplaatsen en niet voor het onderhoud van en 
aan het graf.

Voor verlengingsperiodes van 5, 10 of 20 jaar wordt het tarief evenredig naar jaren bepaald.

Echter er zijn diverse graven op de twee begraafplaatsen. Het gaat om graven 1 diep, 2 diep of dubbel 
1 diep.
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Voor het toerekenen van kosten om de begraafplaatsen te onderhouden is het wenselijk dat deze 
kosten gelijkwaardig worden verdeeld. Het tarief voor 1 graf 1 diep draagt daarbij de helft bij van een 
dubbelgraf 1 diep.

Tot heden werd echter een gelijk tarief geheven voor een enkelgraf 1 diep als een dubbelgraf 1 diep.

De tarieven zijn hierop aangepast.

Het tarief voor een enkelgraf twee diep is een factor 1,5 van het tarief van een enkelgraf 1 diep.  

1.4 De onderhoudskosten van de begraafplaatsen worden niet gedekt door de inkomsten vanuit de te 
hanteren tarieven

De kosten voor een graf zijn relatief hoog. Dit kan één van de redenen zijn waardoor het aantal 
begrafenissen in Albrandswaad laag is. Door de graftermijn aan te passen wordt het tarief voor de 
'eerste' afname lager en concurrerender met omliggende gemeenten. Dit kan leiden tot meer 
begrafenissen.

De verplichte onderhoudskosten als bijdrage aan het onderhoud van de begraafplaatsen is in 
vergelijking met omliggende gemeenten laag en is zoals in 1.3 beschreven niet gelijk verdeeld over 
het soort graf.

Door een aanpassing van de tarieven naar soort graf zullen deze tarieven meer inkomsten opleveren. 
Dit betekent wel een verhoging van de tarieven voor enkele grafsoorten.

1.5 Kosten begraven buiten reguliere uren is door extra inzet duur.

De tarieven zijn nader gespecificeerd. Het begraven bijvoorbeeld laat op een dag betekent extra inzet 
om het graf volledig afgewerkt gereed te hebben.

Overleg gevoerd met
Collegae team Services en Ondersteuning, afdeling financiën en afdeling juridische zaken.

Kanttekeningen
De uitgifte van particuliere graven voor een periode van 20 jaar in plaats van 25 jaar betekent in het 
jaar van uitgifte minder inkomsten. Echter het lagere tarief kan aanleiding zijn voor de uitgifte van 
meer particuliere graven. 

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling worden de nieuwe tarieven bekend gemaakt aan de uitvaartorganisaties en wordt 
informatie hierover opgenomen op de website en in de informatiefolder. 

Financiën
De financiële wijzigingen zijn verwerkt in de bijlage.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Informatie aan uitvaartorganisaties.

Informatie op de website

Informatie in de infofolder 'Begraven in Albrandswaard'.
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Bijlagen
1. Was-wordt lijst tarieven.xlsx
2. Verordening lijkbezorgingsrechten Albrandswaard.docx



CONCEPT RAADSBESLUIT

Zaaknummer:
214139

Onderwerp:
Verordening 
Lijkbezorgingsrechten 
Albrandswaard 2021

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 16 maart 2021,

gelet op 

Wet op de Lijkbezorging

Gemeentewet

Verordening Algemene Begraafplaatsen Albrandswaard 2021; 

BESLUIT:

1. De Verordening Lijkbezorgingsrechten Albrandswaard 2021 vast te stellen.



Toelichting
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten (particuliere graven) Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten (particuliere graven)

Voor alle tarieven geldt:    Afronding tarieven op € 0 en € 5
1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven bij uitgifte: 1.1
1.1.1

Grafrechten particulier graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 25 jaar € 2.135,00 1.1.1
van een particulier graf in Poortugaal (1 diep) voor een 
periode van 20 jaar € 1.710 Nieuwe periode en gerelateerd tarief

1.1.2
van een particulier graf in Poortugaal (1 diep) voor 
onbepaalde tijd € 5.465 Nieuwe periode nieuw tarief 4 * 1708 - 20% korting

1.1.2
Grafrechten particulier dubbel graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 25 jaar € 4.271,00 1.1.3

Grafrechten particulier dubbel graf in Poortugaal (1 
diep) voor een periode van 20 jaar € 3.415 Nieuwe periode en gerelateerd tarief

1.1.4
van een particulier dubbel graf in Poortugaal (1 diep) 
voor onbepaalde tijd € 11.105 Nieuwe periode en nieuw tarief 4* 3417- 20% korting

1.1.3
Grafrechten particulier graf in Rhoon (2 diep) voor een periode van 25 jaar € 3.499,00 1.1.5

van een particulier graf in Rhoon (2 diep) voor een 
periode van 20 jaar € 2.800 Nieuwe periode en gerelateerd tarief

1.1.6
van een particulier graf in Rhoon (2 diep) voor 
onbepaalde tijd € 8.955 Nieuwe periode en nieuw tarief 4* 2799 -20% korting

1.1.4 Grafrechten particulier kindergraf voor een periode van 25 jaar € 1.068,00 VERVALT VERVALT

1.1.7
van een particulier kindergraf voor een periode van 80 
jaar € 3.420 Nieuw tarief

1.1.8 van een foetusgraf voor een periode van 80 jaar € 855 Nieuw tarief

1.1.9

Grafrecht van een particulier foetus- of kindergraf voor 
een periode van  80 jaar voor rechthebbenden volgens 
artikel 16.13 van de "Verordening algemene 
begraafplaatsen Alblandswaard 2021" nihil nieuw voor foetus/kind van rechthebbende uit Albrandswaard

1.2 Voor het verlengen van uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven: 1.2
1.2.1

Grafrechten (particulier) eigen graf in Poortugaal (1 diep) voor een 1.2.1 Grafrechten particulier graf (1 diep)  voor een Tekst aangepast
1.2.1.1 periode van 5 jaar € 427,00 1.2.1.1 € 425
1.2.1.2 periode van 10 jaar € 853,00 1.2.1.2 € 855
1.2.1.3 periode van 20 jaar € 1.707,00 1.2.1.3 € 1.710
1.2.2

Grafrechten (particulier) eigen dubbel graf in Poortugaal (1 diep) voor een 1.2.2 Grafrechten particulier dubbel graf (1 diep) voor een Tekst aangepast
1.2.2.1 periode van 5 jaar € 853,00 1.2.2.1 € 855
1.2.2.2 periode van 10 jaar € 1.707,00 1.2.2.2 € 1.710
1.2.2.3 periode van 20 jaar € 3.417,00 1.2.2.3 € 3.415
1.2.3

Grafrechten (particulier) eigen graf in Rhoon (2 diep) voor een 1.2.3
Grafrechten particulier graf en grafkelders in Rhoon (2 
diep) voor een Tekst aangepast

1.2.3.1 periode van 5 jaar € 699,00 1.2.3.1 € 700
1.2.3.2 periode van 10 jaar € 1.399,00 1.2.3.2 € 1.400
1.2.3.3 periode van 20 jaar € 2.800,00 1.2.3.3 € 2.800
1.2.4 Grafrechten (particulier) eigen kindergraf voor een 1.2.4 VERVALLEN
1.2.4.1 periode van 5 jaar € 213,00 1.2.4.1 € 215
1.2.4.2 periode van 10 jaar € 427,00 1.2.4.2 € 425
1.2.4.3 periode van 20 jaar € 854,00 1.2.4.3 € 855

Hoofdstuk 2: Uitgifte algemene graven Hoofdstuk 2: Uitgifte algemene graven
2.1

Uitgifte Algemene graven (kan niet worden verlengd):
2.1 Uitgifte Algemene graven 15 jaar (kan niet worden 

verlengd): Aangepaste tekst
2.1.1 Voor het ter beschikking stellen van een algemeen graf 

voor een periode van 15 jaar (Rhoon grafkelder 
tweediep. Poortugaal zandgraf  1 diep) € 400 Nieuw

2.1.1

Afkoop verplichte onderhoudsrechten bij algemeen graf voor 10 jaar € 436,00

2.1.2 onderhoudskosten ten behoeve van het algemeen 
onderhoud van de begraafplaatse voor een periode 
van 15 jaar € 300 Aangepast tarief (lager) vanwege 2.1.1

2.1.2 Inschrijving register € 33,00 2.1.3 € 35
Hoofdstuk 3 Begraven Hoofdstuk 3 Begraven
3.1 Voor het begraven van een lijk worden de volgende rechten geheven: 3.1
3.1.1 Personen vanaf 12 jaar € 1.324,00 3.1.1 Personen vanaf 18 jaar € 1.325 Tekst leeftijd aangepast
3.1.2 Kinderen tot een jaar € 578,00 3.1.2 Foetus- kind tot 1 jaar € 580 Tekst foetus toegevoegd
3.1.3 Kinderen van 1 tot 12 jaar € 859,00 3.1.3 Kinderen van 1-18 jaar € 860 Tekst leeftijd aangepast

3.1.4 Een lijk van een kind beneden 18 jaar welk wordt 
begraven in een particulier graf, particulier foetus- of 
kindergraf waarvan de rechthebbende is ingeschreven 
in de Gemeente Albrandswaard, conform artikel 16.13 
van de "Verordening algemene begraafplaatsen 
Albrandswaard 2021" nhil nieuw voor foetus/kind van rechthebbende uit Albrandswaard

Hoofdstuk 4 Overige heffingen Hoofdstuk 4 Overige heffingen
4.1

Voor het begraven of bijzetten van asbus of urn op buitengewone uren verhoogd met een toeslag van:

4.1 Voor het begraven op buitengewone uren wordt 
het tarief bedoeld in 3.1.1 tot en met 3.1.3 als volgt 
verhoogd: 

4.1.1 Uren die niet liggen tussen 9:00 en 16:00 uur op werkdagen en tussen 9:00 en 14:00 uur op zaterdag € 169,00 4.1.1 zaterdag tot 12.00 uur € 450 Aangepaste tarieven gekoppeld aan dagdeel
4.1.2 zaterdag na 12.00 uur € 540 Aangepaste tarieven gekoppeld aan dagdeel
4.1.3

zon- en feestdagen (alleen in uitzonderlijke gevallen) € 620 Aangepaste tarieven gekoppeld aan dagdeel
4.1.4 maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur € 150 Aangepaste tarieven gekoppeld aan dagdeel

4.1.2 Voor het luiden van de klok wordt geheven per kwartier € 20,00 4.1.5 € 20
4.1.3 Voor het gebruik van de geluidsinstallatie wordt per begrafenis geheven € 50,00 4.1.6 € 50
4.2 Voor het inschrijven en overboeken van particulieren graven en urnennissen: 4.2
4.2.1 Inschrijving register € 33,00 4.2.1 inschrijving register incl.grafmarkering € 35 Tekst aangepast
4.2.2 Overboeking particuliergraf € 33,00 4.2.2 € 35
Hoofdstuk 5 Asbestemming Hoofdstuk 5 Asbestemming
5.1 Voor het verlenen van het recht op een asbestemming wordt geheven bij uitgifte: 5.1
5.1.1

Urnengraf, 2 urnen voor 25 jaar € 1.482,00
5.1.1 van een urnengraf, 2 urnen voor een periode van 10 

jaar
€ 590

Tekst, periode en tarief aangepast
5.1.2

Urnennis, 2 urnen voor 25 jaar € 1.782,00
5.1.2 van een urnengraf, 2 urnen voor een periode van 20 

jaar
€ 1.185

Tekst, periode en tarief aangepast
5.1.3 van een urnennis, 2 urnen voor een periode van 10 

jaar
€ 710

Tekst, periode en tarief aangepast
5.1.4 van een urnennis, 2 urnen voor een periode van 20 

jaar
€ 1.425

Tekst, periode en tarief aangepast
5.2 Voor het verlengen van het recht op een asbestemming wordt geheven: 5.2
5.2.1 Urnengraf, 2 urnen 5.2.1 van een urnengraf, 2 urnen tekst aangepast
5.2.1.1 periode van 5 jaar € 295,00 5.2.1.1 voor een periode van 5 jaar € 295 tekst aangepast
5.2.1.2 periode van 10 jaar € 592,00 5.2.1.2 voor een periode van 10 jaar € 590 tekst aangepast
5.2.1.3 periode van 20 jaar € 1.185,00 5.2.1.3 voor een periode van 20 jaar € 1.185 tekst aangepast
5.2.2 Urnennis, 2 urnen 5.2.2 van een urnennis, 2 urnen tekst aangepast
5.2.2.1 periode van 5 jaar € 355,00 5.2.2.1 voor een periode van 5 jaar € 355 tekst aangepast
5.2.2.2 periode van 10 jaar € 712,00 5.2.2.2 voor een periode van 10 jaar € 710 tekst aangepast
5.2.2.3 periode van 20 jaar € 1.426,00 5.2.2.3 voor een periode van 20 jaar € 1.425 tekst aangepast
5.3 Voor het plaatsen of bijzetten van asbus of urn worden de volgende rechten geheven: 5.3
5.3.1 In een urnennis € 186,00 5.3.1 € 185
5.3.2 In een urngraf € 372,00 5.3.2 € 370
5.3.3 In een eigen graf € 372,00 5.3.3 € 370
Hoofdstuk 6 Verplichte onderhoudsrechten Hoofdtsuk 6 Verplichte onderhoudskosten t.b.v. algemeen onderhoud begraafplaats en grafbedekking
6.1

Verplichte onderhoudsrechten (particulier) eigen graf, urnengraf of urnnis:
6.1 Onderhoudskosten particulier graf, urnengraf of urnnis 

bij uitgifte en bij verlenging:
6.1.1

Afkoop van verplichte onderhoudsrechten voor een periode van 25 jaar € 1.092,00

6.1.1 VERVALT ANDERE PERIODEs € 1092 voor 25 jaar = €43,68 per jaar; 20 jaar = € 875. Dit geldt voor de 
'goedkoopste'graf Poortugaal en Rhoon 1 diep, Voorstel dubbel 1 diep wordt 2 
keer dit tarief dus € 1750 (20 jaar). Voor een 2 diep graf: 1,5 keer een 1 diep graf 
dus € 1310 (20 jaar)

6.1.1 Voor een particulier graf voor een periode van 5 jaar 
(Rhoon 2 diep) 330

6.1.2 voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar 
(Rhoon 2 diep) 655

6.1.3 voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar 
(Rhoon 2 diep) 1310

6.1.4 Voor een particulier graf voor een periode van 5 jaar 
(Poortugaal en Rhoon 1 diep) 220

6.1.5 Voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar 
(Poortugaal en Rhoon 1 diep) 440

6.1.6 Voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar 
(Poortugaal en Rhoon 1 diep) 875

6.1.7 Voor een particulier graf voor een periode van 5 jaar 
(Poortugaal dubbelgraf 1 diep) 440

6.1.8 Voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar 
(Poortugaal dubbelgraf 1 diep) 875

6.1.9 Voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar 
(Poortugaal dubbel graf 1 diep) 1750

6.1.10 voor een urnengraf voor een periode van 5 jaar 110 Ca. 50% van tarieven particulier graf 1 diep
6.1.11 voor een urnengraf voor een periode van 10 jaar 220 Ca. 50% van tarieven particulier graf 1 diep
6.1.12 voor een urnengraf voor een periode van 20 jaar 440 Ca. 50% van tarieven particulier graf 1 diep
6.1.13 voor een urnennis voor een periode van 5 jaar 85 ca. 75% van tarief urnengraf
6.1.14 voor een urnennis voor een periode van 10 jaar 170 ca. 75% van tarief urnengraf
6.1.15 voor een urnennis voor een periode van 20 jaar 340 ca. 75% van tarief urnengraf
6.1.16 onderhoudskosten graf onbepaalde tijd 4375 gekoppeld aan tarief 20 jaar (*4)

Was in 2020 Nieuw 2021 (geen tekst = tekst 2020 ongewijzigd)



6.1.17 voor een particulier kindergraf voor een periode van 80 
jaar 1750 nieuw tarief

6.1.18 voor een particulier foetus graf voor een periode van 
80 jaar 875 nieuw tarief

6.1.19 Met betrekking tot een particulier foetus of kindergraf 
waarvan de rechthebbende is ingeschreven in de 
Gemeente Albrandswaard, conform artikel 16.13  van 
de "Verordening algemene begraafplaatsen 
Albrandswaard 2021" nihil nieuw voor foetus/kind van rechthebbende uit Albrandswaard

6.1.2
Verplichte onderhoudsrechten per jaar (via een Heffing) € 82,00

6.1.20 Onderhoudskosten per jaar graf 2 diep (via een 
Heffing) € 85 hernummerd

6.1.21 Onderhoudskosten per jaar graf 1 diep (via een 
Heffing) € 65 nieuw 

6.1.22 Onderhoudskosten per jaar (via een Heffing) voor 
dubbel graf 1 diep Poortugaal € 130 nieuw

6.1.23 voor een particulier graf voor onbepaalde tijd, 
onderhoud monument € 4.160 nieuw € 1 per week gedurende 80 jaar

6.1.3 Afkoop verplichte onderhoudsrechten bij verlenging voor 5 jaar € 218,00 6.1.3 VERVALT €
6.1.4 Afkoop verplichte onderhoudsrechten bij verlenging voor 10 jaar € 437,00 6.1.4 VERVALT €
6.1.5 Afkoop verplichte onderhoudsrechten bij verlenging voor 20 jaar € 875,00 6.1.5 VERVALT €

Hoofdstuk 7 Plaatsen grafteken of monument Hoofdstuk 7 Plaatsen grafteken of monument
7.1

Voor het afgeven van een vergunning wordt geheven:
7.1 Voor het plaatsen van een grafteken of monument is 

een vergunning benodigd.
7.1.1 Voor het verkrijgen van een vergunning € 80,00 7.1.1 € 35 Aangepast aan tarief  4.2.1 en 4.2.2
Hoofdstuk 8 Opgraven, herbegraven, verstrooien en ruimen Hoofdstuk 8 Opgraven, herbegraven, verstrooien en ruimen
8.1

Voor het opgraven van een lijk, ten behoeve van herbegraven of crematie wordt geheven:

8.1
Voor het opgraven van een stoffelijk overschot, ten 
behoeve van herbegraven of crematie wordt geheven: Tekst 'lijk'veranderd in 'stoffelijk overschot'

8.1.1
Voor het opgraven van een lijk of overblijfselen van een lijk € 763,00

8.1.1 Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of 
overblijfselen van een stoffelijk overschot € 765 Tekst 'lijk'veranderd in 'stoffelijk overschot'

8.1.2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven € 1.192,00 8.1.2 Voor het schudden van het graf wordt geheven € 1.190 Tekst aangepast "schudden"
8.1.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven € 2.030,00 8.1.3 € 2.030
8.2 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven 8.2
8.2.1 Uit eigen graf € 329,00 8.2.1 uit particulier graf € 370 aangepast aan tarieven voor 'het plaatsen'(zie 5.3.1/5.3.2/5.3.3)
8.2.2 Uit een eigen urngraf € 329,00 8.2.2 uit een particulier urnengraf € 370
8.2.3 Uit een urnennis € 170,00 8.2.3 uit een urnennis € 185
8.2.4 Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven € 187,00 8.2.4 VERVALT €
8.2.5

Voor het na ruiming van en graf afzonderen van de overblijfselen van een lijk ten behoeve van crematie of 
herbegraven wordt geheven € 984,00

8.2.4
Voor het na ruiming van een graf afzonderen van de 
overblijfselen van een stoffelijk overschot ten behoeve 
van crematie of herbegraven wordt geheven 985 Hernummerd en tekst 'lijk' veranderd in 'stoffelijk overschot'

8.3 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven: 8.3
8.3.1 Op een verstrooiingsplaats € 76,00 8.3.1 75

8.3.2 In een particulier graf 310 Nieuw



 

 

Verordening 

Onderwerp:  
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021 

Gemeenteraad:  
26 april 2021 

BBVnr: 
214139 

 Commissie: 
12 april 2021 

 

 
De raad van de gemeente Albrandswaard; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 maart 2021; 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

 
BESLUIT: 

Vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021 
 
Artikel 1. Definities 
 
Deze verordening verstaat onder: 

- begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen Rhoon en Poortugaal; 
- eigen graf: een particulier graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of 
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 

-   het doen begraven en begraven houden van lijken; 
-   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
-   het doen verstrooien van as; 

- algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt 
geboden tot het doen begraven van lijken; 

- eigen urnengraf: een particulier graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of 
onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot: 

-  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
-  het doen verstrooien van as; 

- urnennis: een algemene ruimte in een urnenmuur bij de gemeente in beheer, waarin een 
rechthebbende gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van een of meer asbussen met 
of zonder urnen; 

- asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 
- urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen; 
- buitengewone uren: uren die niet liggen: 

-  tussen 09.00 en 16.00 uur op werkdagen; en  
-  tussen 09.00 en 14.00 uur op zaterdagen. 

 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor 
het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. 



 

 

Artikel 3 Belastingplicht 
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst 
wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag. 
 
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 
eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 
 
Artikel 6 Belastingjaar 
1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het 
kalenderjaar. 
2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6 van de tarieventabel is het belastingtijdvak 
gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.  

Artikel 7 Wijze van heffing 
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel, worden geheven bij wege 
van aanslag. 
2. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel worden geheven door middel 
van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het 
gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de 
belastingschuldige bekendgemaakt. 
   
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks 
verschuldigde rechten 
1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de 
aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 
hoofdstuk 6 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat 
jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven.  

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten 
Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang 
van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen. 

Artikel 10 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden 

betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving. 
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 



 

 

Artikel 11 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 12. Overgangsrecht 
 
1. De 'Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020' van 16 december 2019, wordt ingetrokken met ingang 
van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat 
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, 
genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden 
voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de 
rechten hiervoor in die periode plaatsvindt. 
 
Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel  
 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 10 mei 2021. 
3. Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021'. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 26 april 2021.  
 
 

De griffier, De voorzitter, 

 
 

  

  

drs. Leendert Groenenboom drs. Jolanda de Witte  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2021 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 
2021  
 

Hoofdstuk 1 Verlenen en verlengen  van het uitsluitend rechten voor particuliere graven  
1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt 

geheven: 
 
 

1.1.1 voor een particulier graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 20 jaar €  1.710 
1.1.2 voor een particulier graf in Poortugaal (1 diep) voor onbepaalde tijd €  5.465 
1.1.3 voor een particulier dubbel graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 20 

jaar 
€  3.415 
 

1.1.4 voor een particulier dubbel graf in Poortugaal (1 diep) voor onbepaalde tijd € 11.105 
1.1.5 voor een particulier graf in Rhoon (2 diep) voor een periode van 20 jaar €   2.800 
1.1.6 voor een particulier graf in Rhoon (2 diep) voor onbepaalde tijd €   8.955 
1.1.7 voor een particulier kindergraf voor een periode van 80 jaar €   3.420 
1.1.8 voor een particulier foetusgraf voor een periode van 80 jaar €      855 
1.1.9 voor  een particulier foetus- of kindergraf voor en periode van  80 jaar voor 

rechthebbenden volgens artikel 16.13 van de "Verordening algemene 
begraafplaatsen Albrandswaard 2021 inwoners Albrandswaard     nihil 

1.2 Voor het verlengen van uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:  
1.2.1 voor een particulier graf (1 diep) voor  
1.2.1.1 een periode van 5 jaar                                                                                              €     425 
1.2.1.2 een periode van 10 jaar                                                                           €     855 
1.2.1.3 een periode van 20 jaar                                                                           €  1.710 
1.2.2 Voor een particulier dubbel graf  (1 diep) voor:  
1.2.2.1 een periode van 5 jaar €      855 
1.2.2.2 een periode van 10 jaar €   1.710 
1.2.2.3 een periode van 20 jaar €   3.415 
1.2.3 Voor een particulier graf en grafkelder in Rhoon (2 diep) voor  
1.2.3.1 een periode van 5 jaar €      700 
1.2.3.2 een periode van 10 jaar €   1.400 
1.2.3.3 een periode van 20 jaar €   2.800 
   
Hoofdstuk 2: Uitgifte algemene graven  
2.1 Voor het ter beschikking stellen van een algemeen graf voor een periode van 

15 jaar (Rhoon grafkelder 2 diep, Poortugaal zandgraf  1diep) wordt geheven: 
 
€      400 

2.1.1 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats 
wordt geheven voor een algemeen graf voor een periode van 15 jaar 

 
€      300 

2.1.2  Voor inschrijving register €        35 
Hoofdstuk 3 Begraven  
3.1 Voor het begraven van een lijk worden de volgende rechten geheven:  
3.1.1 van een persoon vanaf 18 jaar €    1.325 
3.1.2 van een foetus of kind tot 1 jaar €       580 



 

 

3.1.3 van een kind tussen 1 en 18 jaar  €       860 
3.1.4 van een kind beneden 18 jaar welk wordt begraven in een particulier graf, 

particulier foetus- of kindergraf waarvan de rechthebbende is ingeschreven in 
de Gemeente Albrandswaard, conform artikel 16.13 van de "Verordening 
algemene begraafplaatsen Albrandswaard 2021" 

 
 
 

    nihil 
   
 
Hoofdstuk 4 Overige heffingen  
4.1 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het tarief bedoeld in 3.1.1 tot 

en met 3.1.3 als volgt verhoogd:  

4.1.1 Zaterdag tot 12.00 uur €      450 
4.1.2 Zaterdag na 12.00 uur €      540 
4.1.3 Zon- en feestdagen (alleen in uitzonderlijke gevallen) €      620 
4.1.4 Maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur €      150 
4.1.5 Voor het luiden van de klok wordt geheven per kwartier €       20 
4.1.6 Voor het gebruik van de geluidsinstallatie wordt geheven per begrafenis €       50 
4.2 Voor het inschrijven en overboeken van particulieren graven en urnennissen:  
4.2.1 Inschrijving register €       35 
4.2.2 Overboeking particulier graf €       35 
   
Hoofdstuk 5 Asbestemming  
5.1 Voor het verlenen van het recht op een asbestemming wordt geheven bij 

uitgifte:  

5.1.1 van een urnengraf, 2 urnen voor een periode van 10 jaar €      590 
5.1.2 van een urnengraf, 2 urnen voor een periode van 20 jaar €   1.185 
5.1.3 van een urnennis, 2 urnen voor een periode van 10 jaar €      710 
5.1.4 van een urnennis, voor een periode van 20 jaar  €   1.425 
5.2 voor het verlengen van het recht op een asbestemming wordt geheven:  
5.2.1 van een urnengraf, 2 urnen  
5.2.1.1 voor een periode van 5 jaar €      295 
5.2.1.2 voor een periode van 10 jaar €      590 
5.2.1.3 voor een periode van 20 jaar €   1.185 
5.2.2 van een urnennis, 2 urnen  
5.2.2.1 voor een periode van 5 jaar €      355 
5.2.2.2 voor een periode van 10 jaar €      710 
5.2.2.3 voor een periode van 20 jaar €    1.425 
5.3 Voor het plaatsen of bijzetten van asbus of urn worden de volgende rechten 

geheven:  

5.3.1 in een urnennis €       185 
5.3.2 in een urnengraf €       370 
5.3.3 in een particulier graf €       370 
   



 

 

Hoofdstuk 6 Onderhoudskosten begraafplaats en grafbedekking particuliere graven  
6.1 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats 

wordt geheven  

6.1.1 Voor een particulier graf voor een periode van 5 jaar (Rhoon 2 diep) €       330 
6.1.2 voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar (Rhoon 2 diep) €       655 
6.1.3 voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar (Rhoon 2 diep) €    1.310      
6.1.4 voor een particulier graf voor een periode van 5 jaar (Poortugaal en Rhoon 1 

diep) €       220  

6.1.5 voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar (Poortugaal en Rhoon 1 
diep) €       440 

6.1.6 voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar (Poortugaal en Rhoon 1 
diep) €       875 

6.1.7 voor een particulier dubbel  graf voor een periode van 5 jaar (Poortugaal  1 
diep) €       440 

6.1.8 voor een particulier dubbel graf voor een periode van 10 jaar (Poortugaal 1 
diep) €       875 

6.1.9 voor een particulier dubbel graf voor een periode van 20 jaar (Poortugaal  1 
diep) €    1.750 

6.1.10 voor een particulier urnengraf voor een periode van 5 jaar €       110 
6.1.11 voor een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar €       220 
6.1.12 voor een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar  €       440 
6.1.13 voor een particuliere urnennis voor een periode van 5 jaar €         85 
6.1.14 voor een particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar €       170 
6.1.15 voor een particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar €       340 
6.1.16 voor een particulier graf voor  onbepaalde tijd €    4.375 
6.1.17 voor een particulier kindergraf voor een periode van 80 jaar €    1.750 
6.1.18 voor een particulier foetusgraf voor een periode van 80 jaar €       875 
6.1.19 voor een particulier foetus of kindergraf waarvan de rechthebbende is 

ingeschreven in de Gemeente Albrandswaard, conform artikel 16.13  van de 
"Verordening algemene begraafplaatsen Albrandswaard 2020" 

nihil 

6.1.20 Onderhoudskosten per jaar graf 2 diep  (via heffing) €        85 
6.1.21 Onderhoudskosten per jaar graf 1 diep (via heffing) €        65 
6.1.22 Onderhoudskosten per jaar (via heffing) voor een dubbel graf (Poortugaal 1 

diep)  €      130 

6.1.23 voor een particulier graf voor onbepaalde tijd, onderhoud monument €   4.160 
   
 
Hoofdstuk 7 vergunning gedenkteken  
7.1 Voor het  verlenen van een vergunning voor het hebben van gedenkteken 

wordt geheven €        35 
   
Hoofdstuk 8 Opgraven, herbegraven, verstrooien en ruimen  
8.1 
 

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot, ten behoeve van herbegraven 
of crematie wordt geheven: 

 
 

8.1.1 Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of overblijfselen van een 
stoffelijk overschot €      765 



 

 

8.1.2 Voor het schudden van het graf wordt geheven €   1.190 
8.1.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven €   2.030 
8.2 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven  
8.2.1 uit een particulier graf €      370 
8.2.2 uit een particulier urnengraf €      370 
8.2.3 uit een particuliere urnennis €      185 
8.2.4 Voor het na ruiming van een graf afzonderen van de overblijfselen van een 

stoffelijk overschot ten behoeve van crematie of herbegraven wordt geheven €      985 

8.3 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:  
8.3.1 op een verstrooiingsplaats €        75 
8.3.2 in een particulier graf €      310 
   

Inwerkingtreding en citeertitel   
1. De tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2020 van 16 december 2019 wordt ingetrokken met ingang 
van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
2. Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 10 mei  2021. 
4. Dit besluit wordt aangehaald als “Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2021”. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 26 april 2021.  

De griffier, De voorzitter, 

 
 

  

  

drs. Leendert Groenenboom drs. Jolanda de Witte 
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