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Gemeente
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Verordening
Onderwerp

Gemeenteraad

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021

26 april 2021
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 natuudijk 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 vedeend 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 gemeenteverlenen van diensten in verbandmet de begraafplaats.
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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 rechtenwordengehevennaar 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 betrekkingtot de rechten genoemdin hoofdstuk6 van de tarieventabel is het belastingtijdvak
gelijk aan de periodewaarvoor 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 Ontstaanvan de belastingschulden 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 belastingplichtin de loop van het belastingtijdvakaanvangt 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 tarieventabelzijn verschuldigdbij de aanvang
van de dienstvedening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen

Artikel 10 Termijnen van betaling
1.
2.

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.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invorderingvan de lijkbezorgingsrechtenwordt geen kwijtscheldingverleend.
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Artikel 12.Overgangsrecht
1.

2.

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;
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 vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van
26 april 2021.
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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
eheven:
1.1.1

v

1.1.2
1.1.3

voor een particulier graf in Poortugaal(1 diep) voor onbepaaldetijd
€ 5.465
voor een particulier dubbel graf in Poortugaal (1 diep) voor een periode van 20 € 3.415
aar

1.1.4

v

e van 20 jaar

bepaalde tijd

€ 1.710

€ 11.105

1.1.5

voor een particulier graf in Rhoon (2 diep) voor een periodevan 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
voor een particulier foetusgraf voor een periode van 80 jaar

€

3.420

1.1.8
1.1.9

€

voor een particulierfoetus- of kindergrafvoor en periodevan 80 jaar voor
rechthebbenden volgens artikel 16.13 van de "Verordening algemene
begraafplaatsen Albrandswaard 2021 inwoners Albrandswaard
)

855
nihil

wordt geheven :

voor een particulier graf (1 diep) voor
1.2.1 .1

een periode van 5 jaar

1.2.1.2
1.2.1.3

een periode van 10 jaar

855

een periode van 20 jaar

1.710

1.2.2

Voor een particulier dubbel graf (1 diep) voor:
een periode van 5 jaar

n2

€

425

855

1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.3

Voor een particuliergraf en grafkelder in Rhoon (2 diep) voor

1.2.3.1

een periode van 5 jaar

1.2.3.2
1.2.3.3

een periode van 10 jaar

1.400

een periode van 20 jaar

2.800

eenperiodevan 10jaar

1.710

een periode van 20 jaar

3.415
700

Hoofdstuk 2: Uitgifte algemene graven
o

or een periode van

2.1.1

15 jaar (Rhoon grafkelder 2 diep, Poortugaal zandgraf ldiep) wordt geheven: €
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats
wordt geheven voor een algemeen graf voor een periode van 15 jaar

2-1-2

Voor inschriivinq reaister

400

Hoofdstuk 3 Begraven
o

n geheven:

v
v

1.325

v

860

580
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van een kind beneden 18 jaar welk wordt begraven in een particulier graf,
particulier foetus- of kindergraf waarvan de rechthebbende is ingeschreven in

de GemeenteAlbrandswaard,conformartikel 16.13van 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

Zaterdagtot 12.00uur

450

4.1.2

Zaterdag na 12.00 uur

4.1.3
4.1.4

Zon- en feestdagen (alleen in uitzonderlijke gevallen)
Maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur

540
620

4.1.5
4.1.6

Voor het luiden van de klok wordt geheven per kwartier
Voor het gebruik van de geluidsinstallatie wordt geheven per begrafenis
Voor het inschrijven en overboeken van particulieren graven en urnennissen:

4.2
4.2.1

4.2.2

150
20
50

Inschrijving register
Overboeking particulier graf

Hoofdstuk 5 Asbestemming
5.1

Voor het verlenen van het recht op een asbestemming wordt geheven bij

5.1.1

uitgifte
vanr

5.1.2
5.1.4

van een urnengraf,2 urnen voor een periodevan 20 jaar
van een urnennis, 2 urnen voor een periode van 10 jaar
van een urnennis,voor een periodevan 20 jaar

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

5.2.2

voor een periodevan 5 jaar
voor een periodevan 10 jaar
voor een periodevan 20 jaar
van een urnennis,2 urnen

5.2.2.1

voor een periodevan 5 jaar

5.2.2.2

voor een periodevan 10 jaar

5.2.2.3

voor een periodevan 20 jaar
Voor het plaatsen of bijzetten van asbus of urn worden de volgende rechten
eheven:
in een urnennis

5.1.3

5.2.1.2
5.2.1.3

5.3
5.3.1

5.3.2
5.3.3

in een urnengraf
in een particuliergraf

Hoofdstuk 6 Onderhoudskosten begraafplaats en grafbedekking particuliere graven

590
1.185

710
1.425

295
590
1.185

355
710
1.425

185

370
370
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6.1.1

6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9

6.1.10
6.1.11

6.1.12
6.1.13
6.1.14
6.1.15
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Voor het door of vanwegede gemeente onderhoudenvan de begraafplaats
wordt geheven
Voor een particulier graf voor een periode van 5 jaar (Rhoon 2 diep)
voor een particulier graf voor een periodevan 10 jaar (Rhoon2 diep)
voor een particuliergraf voor een periodevan 20 jaar (Rhoon2 diep)
voor een particuliergraf voor een periodevan 5jaar (Poortugaalen Rhoon 1
diep)
voor een particuliergraf voor een periodevan 10 jaar (Poortugaalen Rhool
die
)
aal en Rho01
diep)
voor een particulierdubbel graf voor een periodevan 5 jaar (Poortugaal 1
diep)
voor een particulier dubbel graf voor een periode van 10 jaar (Poortugaal 1
die
r
diep)
voor een particulier urnengrafvoor een periodevan 5 jaar

Poortugaal 1

330
655

1.310

€

220

€

440

€

875

€

440

€

875

€

1.750
110

voor een particulier urnengrafvoor een periodevan 10 jaar
voor een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar
voor een particuliereurnennisvoor een periodevan 5 jaar

220
440
85

voor een particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar

170

6.1.16

voor een particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar
voor een particulier graf voor onbepaalde tijd

340

4.375

6.1.17

voor een particulier kindergraf voor een periode van 80 jaar

1.750

6.1.18
6.1.19

voor een particulier foetusgraf voor een periode van 80 jaar
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"
Onderhoudskosten per jaar graf 2 diep (via heffing)

6.1.20
6.1.21

6.1.22

nihil

Onderhoudskosten per jaar graf 1 diep (via heffing)
Onderhoudskosten per jaar (via heffing) voor een dubbel graf (Poortugaal 1

€

)

€ 4.160

die
6.1.23

875

nument

130

Hoofdstuk 7 vergunning gedenkteken
o

l gedenkteken
wordt geheven

€

35

€

765

Hoofdstuk 8 Opgraven, herbegraven, verstrooien en ruimen
o
8.1.1

8.1.2
8.1.3

van herbegraven

of crematie wordt geheven
Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of overblijfselen van een
stoffeli ik overschot
r

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven

1.190

2.030
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Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven
uit een particulier graf
uit een particulier urnengraf

uit een particuliereurnennis
Voor het na ruiming van een graf afzonderen van de overblijfselen van een
stoffeliik overschot ten behoeve van crematie of herbearaven wordt geheven

)
op een verstrooiingsplaats
in een particulier graf

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 vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van
26 april 2021
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