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16 december 2015
3
Verordening Iijkbezorgingsrechten 2016 en tarieventabel 2016
Z-15-34521/1NT-15-10983
De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 10 november 2015)
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit
vast te stellen de :
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016
Artikel 1. Beqripsomschriivinqen
Deze verordening verstaat onder:
a. begraafplaats: de algemene begraafplaats Vredehof Bodegraven, de algemene
begraafplaats de Tempel in Reeuwijk en de algemene begraafplaats Waarder;
b. particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk
of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
het doen begraven en begraven houden van Iijken;
het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
het doen verstrooien van as;
in beheer waarin aan een ieder gelegenheid
algemeen graf: een graf bij de gemeente
wordt geboden tot:
het doen begraven van lijken;
het bijzetten van asbussen met of zonder urnen;
het doen verstrooien van as;
d. kindergraf: een algemeen graf, uitsluitend bestemd voor het begraven van lijken van
kinderen tot twaalf jaar oud;
Asbussen nis: een nis in het columbarium, waarvan voor bepaalde tijd het uitsluitend
recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus zonder
urn;
f, asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
g. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen:



verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt
verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht
verleend om as te doen verstrooien.
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. Belastinqplicht
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 bezi'ttingen, werken of inrichtingen
gebruik maakt.
Artikel 4. Vriistellinqen
De rechten worden niet geheven voor:
a. het lichten van een Iijk of asbus op rechterlijk gezag;
b. het begraven van of het bijzetten van de as van doodgeboren kinderen of van
zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven of gecremeerd.
Artilçel 5. Maatstaf van heffinq en belastinotarief
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de
deze verordening behorende tèarieventabel.
tarieven, opgenomen in de bij
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tèarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6. |elastinqiaar
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 4.2
is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor
en 4.3 van de tarieventabel
wordt afgekocht.
Artikel 7. Wiize van heffinq
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.2 en 4.3 van de tarieventabel, worden
geheven bij wege van aanslag.
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Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.2 en 4.3 van de tarieventabel worden
geheven door middel van een gedagtekende 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 belastinqschuld en de heffinq naar til'dsqelanq
voor de iaarliiks verschuldiqde rechten
1. De onderhoudsrechten, als bedoeld
verschuldigd bij de aanvang van het
van de belastingplicht.
in hoofdstuk 4.2 en 4.3 van de tarieventabel zijn
belastingtijdvak of, zo dit Iater is, bij de aanvang
2. lndien de belastingplicht in de Ioop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten
bedoeld in hoofdstuk 4.2 en 4.3 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.
lndien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak
op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 4.2 en 4.3 van de tarieventabel
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in
dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven,
tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan C 10,00.
Adikel 9. Ontstaan van de belastinqschuld voor de overiqe rechten
Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.2 en 4.3 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. Termiinen van betalinq
In afwijking van artikel 9: eerste lid? van de lnvorderingswet 1990 moeten de rechten
worden betaald binnen dertig 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 1,1,. Kwiitscheldinq
Bij de invordering van de Iijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 12, Nadere reqels door het colleqe van bulrqemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking
tot de heffing en de invordering van de rechten.
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Artikel 13. Overqanqsrecht
De ''Verordening Lijkbezorgingsrechten 2015'' en de daarbij behorende tarieventabel van
17 december 2014, worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien
verstaande dat zij van toepassing blijven op de belastbare fèiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan.
Artikel 14. T.nwerkinqtredino
Deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel treden in werking met ingang
van de eerste dag na de dag van de bekendmaking,
2. In afwijking in zoverre van het in artikel 13 en het voorgaande Iid bepaalde, blijven,
indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening Iigt na de in het derde lid
genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening en
tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare
feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode
plaatsvindt.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
Artikel 15. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als de ''Verordening Lijkbezorgingsrechten
2016'.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk, gehouden op 16 december 2015.
De raadsgriffier,
der Kamp
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Tarieventabel 2016 behorende bij de verordening
lijkbezorgingsrechten
begraafplaatsen 2016
i
Hoofdstuk 1: Recht op een particulier graf of een nis voor asbussen
uîtsluitend Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een paoiculier graf
recht op grat wordt geheven :
Jpyàar J verdiepl'ngen 1. 1. 1 voor een periode van 30 jaar (Vredehof) f 3.657,80
3oltar 2 verôiepinçen 1. 1.2 voor een periode van 30 jaar (Tempel en Waarder) C 2.438,50
Recht op Voor het verlenen van het recht op een particuliere nis voor
nis voor asbussen asbussen wordt geheven :
Jpp'aa/' 1.2. 1 voor een periode van 30 jaar C 1.828,85
verlengîng 1.3 Verlenging :
lolaar 1.3. 1 voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.1 en 1.2 voor
een periode van 10 jaar wordt een recht geheven :
Paxiculier graf voor een pa/iculier graf f 1.219,25
E'igen nis voor asbussen voor een eigen nis voor asbussen C 554,30
(
Hoofdstuk 2: Beqraafrechten
Begraven persoon az 2, 1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of
jaar of ouder ouder in een graf wordt geheven :
In paxicull'erçraf indien begraven in een pa|iculier graf f 1.413, 10
!
i zo algemeen gnar indien begraven in een algemeen graf te 942,05
i
Begraven p|r,, Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de 12 jaar
tussen ,é en zzyaar (maar ouder dan één jaar) wordt geheven :
zn paniculier pcar indien begraven in een pa|iculier graf f 698, 15
zo algemeen grar indien begraven in een algemeen graf C 432,30
In kinderçraf indien begraven in een kindergraf C 177,25
Begraven p/rla Voor het begraven van een Iijk van een kind beneden één jaar
ionger dan 1 jaar wordt geheven '.
In paniculier graf indien begraven in een particulier graf C 343,55
zo algemeen graf indien begraven in een algemeen graf f 210,60
In kindergcar indien begraven in een kindergraf C 83,05
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Begraven op
zaterdàgen
2 .4
Voor het begraven op zaterdagen wordt het recht, bedoeld in
artikel 2. 1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 15OA
Begraven op
zondagen
2.5
Voor het begraven op zondagen wordt het recht, bedoeld in
artikel 2.1, 2,2 en 2.3 verhoogd met 100%.
Voor het begraven op buitengewone uren op de dagen maandag
tot en met zaterdag, vé6r 10.00 uur en na 16.00 uur, wordt het
recht, bedoeld in artikel 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 75%.
Begraven op
buitengewone uren
2.6
Hoofdstuk 3: Rechten voor het biizetten in nis voor asbussensen
Bijzetten asbus
In nis voor asbussen
In particulier graf
In alçemeen graf
3. 1 Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven :
3. 1, 1 in een nis voor asbussen in het columbarium (zonder urn)
3. 1.2 in een paoiculier graf (met of zonder urn)
3. 1.3 in een algemeen graf (met of zonder urn)
C
C
C
177,2 5
7 09,20
437 , 7 5
Hoofdstuk 4: Rechten voor verqunninq en onderhoud qrafbedekkinq
Vergunnîng voor
plaatsen of vernieuwen
grafbedekking
Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen
of vernieuwen van een grafbedekking zoals bedoeld in artikel 20
van de Beheersverordening Begraafplaatsen 2014 wordt
geheven :
4. 1, 1 voor de aanleg van een grafkelder C
4.1.2 voor het plaatsen van een zerk of gedenkteken op een paficulier
graf, algemeen graf of kindergraf (2
Aanleg çrafkelder
Plaatsen zerk of
Gedeîïkteken
2 7, 65
2 7 , 6 5
Onderhoud door
Beheerder
Voor het onderhoud door de beheerder zoals bedoeld in artikel 24
van de Beheersverordening Begraafplaatësen 2014 wordt
geheven :
particuller çraf - L/ojaar 4, 2.1 voor een paoiculier graf voor een periode van 30 jaar C
Algemeen çraf - Jp-/aa/' 4.2.2 voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar f2
Kindergrar - lolaar 4.2.3 voor een kindergraf voor een periode van 10 jaar f
1.385,45
332,40
110,70
Verlengîhg
Particuhèr çraf -
4.3 Verlenging :
4.3, 1 bij verlenging van het uitsluitend recht op een pa/iculier graf
onderhoud beheerder voor met een periode van 10 jaar bedraagt het recht voor het
lolaar onderhoud door de beheerder
C
459,90
Hoofdstuk 5: Inschriiven en overboeken van rechten in reqister
Eigen graven
Voor het inschrijven en overboeken van paoiculiere graven in de
daartoe bestemde registers wordt geheven (2
27, 6 5
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Eigen nit voor asbussen
Voor het inschrijven en overboeken van padiiculliere nissen voor
asbussen in de daal'loe bestemde registers wordt geheven f
2 7 65
/
Hoofdstuk 6: Oporaven. ruimen en verstooien
ùpgraven hjk
Uit paîkiculier graf
Uit alçlemeen çraf
Llit kindergraf
Voor het opgraven van een lijk wordt geheven :
6. 1. 1 bij opgraving uit een particulier graf
6, 1.2 bij opgraving uit een algemeen graf
6. 1.3 bij opgraving uit een kindergraf
C
f
C
1.701,40
1.701,40
842,40
Opgraven of
verwîjdèren asbus
Uit paAiculier graf
Uit algemeen çraf
Uit nis voor asbussen
6.2
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven :
6.2. 1 uit een paoiculier graf
6.2.2 uit een algemeen graf
6.2.3 uit een nis voor asbussen
842,40
842,40
166,20
Ruimen graf
Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende
wordt geheven f
842,40
Verstrooien as
In paliculier graf
fn alçemeen graf
Op verst/'ooiinçsplaats
6.4 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven :
6.4. 1 in een paoiculier graf
6.4.2 in een algemeen graf f
6.4,3 op een aangewezen verstrooiingsplaats op een van de algemene
begraafplaatsen van de gemeente (2
166,20
166,20
103,40
Hoofdstuk 7: Overiqe heffinqen
Gebruîk aula
7.1 Voor het gebruik van de aula en de daarbij behorende facilitreiten
wordt geheven per begrafenis:
7. 1.1 Voorafgaand aan de begrafenis (duur: maximaal een lnalf uur) C
7. 1.2 (diuur: langer dan half uur) f
7.1.3 Aansluitend aan de begrafenis (duur: maximaal een half uur) f
7.1.4 (duur: Ianger dan Inalf uur)
83,05
166,20
83,05
166,20
Hoofdstuk 81 Citeertitel
8
Deze tabel kan worden aangehaald als ''Tarieventabel 2016
behorende bij de Verordening Iijkbezorgingsrechten
beglraafplaatësen 2016/:.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk, gehouden op 16 december 2015.
De raadsgriffier,
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