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Officiële uitgave van Groningen.

VERORDENING BEGRAFENISRECHTEN 2011
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, (GR
10.2464057);
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
HEEFT BESLOTEN:
de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2011 vast te stellen.

RUBRIEK A ALGEMENE BEPALINGEN
Aard van de heffing
Artikel 1
Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van
de gemeentelijke begraafplaatsen, voor het begraven van stoffelijke overschotten en het bijzetten van
asbussen op die begraafplaatsen, alsmede voor het in verband hiermede van gemeentewege verlenen
van diensten.

Definities
Artikel 2
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
gemeentelijke begraafplaatsen : de begraafplaatsen Selwerderhof, Esserveld, Klein Selwerderhof
a.
I, Klein Selwerderhof II, de Zuiderbegraafplaats, de Noorderbegraafplaats en de gemeentelijke
begraafplaatsen te Hoogkerk, Middelbert en Noorddijk;
rechthebbende : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie het uitsluitend recht tot beb.
graven in een grafruimte is verleend;
uitsluitend recht tot begraven : het recht om in een grafruimte één of meer stoffelijke overschotten
c.
te doen begraven of begraven te houden;
grafruimte : een ruimte waarin stoffelijke overschotten kunnen worden begraven of asbussen
d.
kunnen worden bijgezet;
asbus : een hermetisch gesloten bus, bevattende het stoffelijk overschot van een overledene na
e.
crematie;
gewone uren van begraven : de in de beheersverordening aangewezen uren van begraven;
f.
beheersverordening : de verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen van Groningen.
g.

Belastingplicht
Artikel 3
De in artikel 1 bedoelde rechten worden geheven van de rechthebbende op de grafruimte of van degene,
die de in deze verordening genoemde bevoegdheden en/of diensten aanvraagt, dan wel van degene
die van deze bevoegdheden en/of diensten gebruik maakt.

Belastingjaar
Artikel 4
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

RUBRIEK B BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS SELWERDERHOF
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Grafrechten
Rubriek B Bepalingen, die van toepassing zijn op de gemeentelijke begraafplaats Selwerderhof

RUBRIEK C BEPALINGEN, DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE BEGRAAFPLAATS ESSERVELD,
DE ZUIDERBEGRAAFPLAATS, DE NOORDERBEGRAAFPLAATS EN DE BEGRAAFPLAATSEN
KLEIN SELWERDERHOF I EN KLEIN SELWERDERHOF II
Grafrechten begraafplaats Esserveld
Rubriek C Bepalingen, die van toepassing zijn op de brgraafplaats Esserveld, de Zuiderbegraafplaats,
de Noorderbegraafplaats, de begraafplaatsen Klein Selwerderhof I en Klein Selwerderhof II

RUBRIEK D BEPALINGEN, WELKE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN TE HOOGKERK, MIDDELBERT EN NOORDDIJK
Grafrechten
Rubriek D Bepalingen, welke van toepassing zijn op de gemeentelijke begraafplaatsen tew Hoogkerk,
Middelbert en Noorddijk

RUBRIEK E OVERIGE BEPALINGEN
Inschrijven en overschrijven
Artikel 37
1.
2.
3.

Voor het inschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven € 15,50
Voor het inschrijven van een tweede of derde overlijdene in het gemeentelijke register wordt
geheven € 15,50
Voor het overschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven € 32,00

Artikel 38
Voor het incidenteel verstrooien van de as uit een asbus op één van de begraafplaatsen wordt per
verstrooiing geheven € 63,00.

Wijze van heffing en betaling
Artikel 39
1.

2.

De krachtens artikel 16, leden 1, 2 en 3 en 4 en artikel 26, leden 1, 2, 3 en 4 verschuldigde rechten
worden geheven bij wege van aanslag. Zij zijn invorderbaar in één termijn, welke vervalt uiterlijk
vier weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de in de artikelen 16 en 26 bedoelde jaarlijkse rechten voor het eerste jaar waarover zij verschuldigd zijn, alsmede de overige in deze verordening genoemde rechten, geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of
ander schriftelijk stuk. Zij dienen te worden voldaan in één termijn, welke vervalt vier weken na
de dagtekening van het schriftelijk stuk.

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Artikel 40
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de begrafenisrechten.

Inwerkingtreding, overgangbepaling en citeerartikel
Artikel 41
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1.

2.
3.
4.

De Verordening begrafenisrechten gemeentelijke begraafplaatsen 2010 van 16 december 2009,
nr. 7c wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde 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.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening begrafenisrechten 2011.

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 15 december 2010.

De griffier,

De voorzitter,

mr. L.A.M. (Leo) Aarden.
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