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Officiële uitgave van Almelo.

Verordening begraafplaatsrechten 2018
De Raad van de Gemeente Almelo;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
de volgende verordening vast te stellen:
Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke
begraafplaatsen 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. begraafplaats:
- de gemeentelijke begraafplaats ’t Groenedael;
- de gemeentelijke begraafplaats Aadorp;
b. eigen 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 lijken;
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
c. opnieuw uit te geven graf: graf op begraafplaats ’t Groenedael, waarvan nabestaanden hebben
aangegeven dat zij geen belangstelling hebben voor overschrijving van de grafrechten of waarvan geen
nabestaanden bekend zijn. Deze grafruimte is hierna opgenomen in het bestand van uit te geven graven;
d. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden
tot het doen begraven van lijken;
e. eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend
recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
f. urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet
houden van asbussen of urnen;
g. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
h. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;
i. verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel
een plaats waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;
j. poortgebouw: ruimte / voorziening op begraafplaats ’t Groenedael om een urnennis, asbus of urn te
plaatsen;
k. herinneringsplaatje: een voorwerp met inscriptie bevestigd aan het monument op het verstrooiingsveld
op begraafplaats ‘t Groenedael ter nagedachtenis aan een overledene;
l. sleutel voor slagboom: een sleutel, die in bepaalde gevallen in bruikleen wordt gegeven, voor toegang
tot begraafplaats ’t Groenedael.

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
Gereserveerd
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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 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 de hoofdstukken 1 en 6 van de tarieventabel is het
belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing
De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks
verschuldigde rechten
Gereserveerd

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld
De rechten zijn verschuldigd bij 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, zijn de rechten invorderbaar in één
termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die waarin het aanslagbiljet is
gedagtekend.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van begraafplaatsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en invordering van de rechten.

Artikel 13 Overgangsrecht
1. De “Verordening begraafplaatsrechten 2017”, vastgesteld op 3 november 2016, wordt ingetrokken
met ingang van de in artikel 14, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, 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 14 inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 15 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening begraafplaatsrechten 2018”.
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Tarieventabel, behorende bij de Verordening begraafrechten 2018
hoofdstuk 1 Verlenen
van rechten
1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven voor
een periode van 10 jaar

1.1.1

voor een eigen graf op afdeling A

€ 1.717,00

1.1.2

voor een eigen graf op afdeling B

€ 573,00

1.1.3

voor een eigen graf op afdeling C (waaronder begrepen Islamitische en
Oegandese graven)

€ 860,00

1.1.4

voor een eigen kindergraf voor personen van 0 tot 12 jaar

€ 172,00

1.1.5

voor een opnieuw uit te geven graf op begraafplaats 't Groenedael

€ 860,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven voor
een periode van 20 jaar

1.2.1

voor een eigen graf op afdeling A

€ 3.123,00

1.2.2

voor een eigen graf op afdeling B

€ 1.042,00

1.2.3

voor een eigen graf op afdeling C (waaronder begrepen Islamitische en
Oegandese graven)

€ 1.564,00

1.2.4

voor een eigen kindergraf voor personen van 0 tot 12 jaar

€ 313,00

1.2.5

voor een opnieuw uit te geven graf op begraafplaats 't Groenedael

€ 1.564,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven voor
een periode van 30 jaar

1.3.1

voor een eigen graf op afdeling A

€ 4.216,00

1.3.2

voor een eigen graf op afdeling B

€ 1.406,00

1.3.3

voor een eigen graf op afdeling C (waaronder begrepen Islamitische en
Oegandese graven)

€ 2.111,00

1.3.4

voor een eigen kindergraf voor personen van 0 tot 12 jaar

€ 423,00

1.3.5

voor een opnieuw uit te geven graf op begraafplaats 't Groenedael

€ 2.111,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven voor
een periode van 50 jaar

1.4.1

voor een eigen graf op afdeling A

€ 6.245,00

1.4.2

voor een eigen graf op afdeling B

€ 2.083,00

1.4.3

voor een eigen graf op afdeling C (waaronder begrepen Islamitische en
Oegandese graven)

€ 3.127,00

1.4.4

voor een eigen kindergraf voor personen van 0 tot 12 jaar

€ 626,00

1.4.5

voor een opnieuw uit te geven graf op begraafplaats 't Groenedael

€ 3.127,00

1.5

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een urnennis voor:

1.5.1

een periode van 5 jaar

€ 335,00

1.5.2

een periode van 20 jaar

€ 1.056,00

1.5.3

een periode van 30 jaar

€ 1.584,00

1.6

In afwijking van lid 1.3.1 bedraagt het tarief voor het verlenen van een uitsluitend € 506,00
recht op een urnennis in het poortgebouw op begraafplaats t Groenedael voor
een periode van maximaal 5 jaar

1.7

Voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in hoofdstuk 1.1 tot
en met 1.3 met een periode van 10 jaar wordt een recht geheven:

1.7.1

voor een eigen graf op afdeling A

€ 1.561,00

1.7.2

voor een eigen graf op afdeling B

€ 521,00

1.7.3

voor een eigen graf op afdeling C (waaronder begrepen Islamitische en
Oegandese graven)

€ 782,00

1.7.4

voor een eigen kindergraf voor personen van 0 tot 12 jaar

€ 156,00

1.7.5

voor een opnieuw uit te geven graf op begraafplaats 't Groenedael

€ 782,00

1.7.6

Indien een bijzetting in een eigen graf plaats vindt binnen 10 jaar voor het
aflopen van het verleende uitsluitend recht wordt dit uitsluitend recht met een
periode van 10 jaar verlengd en zijn dezelfde tarieven zoals genoemd in
hoofdstuk 1.7.1. tot en met 1.7.5 van toepassing

1.8

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een urnennis als bedoeld in
hoofdstuk 1.4 wordt geheven

1.8.1

een periode van 1 jaar

€ 77,00

1.8.2

een periode van 5 jaar

€ 335,00

1.8.3

een periode van 10 jaar

€ 528,00

hoofdstuk 2 begraven

3

2.1

Voor het begraven van een lijk op maandag tot en met vrijdag gedurende de
uren van 09.00 uur tot 15.00 uur wordt geheven:

2.1.1

van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 552,00

2.1.2

van een persoon van 12 jaar of ouder, dubbeldiep

€ 662,00

2.1.3

een kind beneden 12 jaar wordt geheven

€ 135,00

2.2

Voor het begraven van een lijk op:
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2.2.1

zaterdag en zondag wordt het recht, bedoeld in 2.1.1 en 2.1.2 verhoogd met
een bedrag van

€ 330,00

2.2.2

maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur en na 15.00 uur wordt het recht,
bedoeld in 2.1.1 en 2.1.2 verhoogd met een bedrag van

€ 165,00

hoofdstuk 3 cremeren
niet van toepassing
hoofdstuk 4 bijzetten
asbussen etc
4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven

4.1.1

in een urnennis

€ 165,00

4.1.2

op een urnengraf

€ 165,00

4.1.3

in een urnengraf

€ 276,00

4.1.4

op een eigen graf

€ 165,00

4.1.5

in een eigen graf

€ 276,00

4.1.6

in het poortgebouw van de begraafplaats 't Groenedael

€ 165,00

4.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn op zaterdag en zondag wordt het recht € 165,00
genoemd onder 4.1.1 tot en met 4.1.6 verhoogd met

Hoofdstuk 5 Verstrooien
van as
5.1

Het tarief bedraagt voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats per
asbus

5.1.1

op een daarvoor aangewezen verstrooiingsplaats

€ 138,00

5.1.2

in een eigen graf

€ 276,00

Hoofdstuk 6
Grafbedekking en
onderhoud
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6.1

Het tarief bedraagt voor het :

6.1.1

aanbrengen van een fundering ten behoeve van het plaatsen van een
grafmonument

€ 192,00

6.1.2

aanbrengen van een fundering ten behoeve van het plaatsen van een
grafmonument voor personen van 0 tot 12 jaar

€ 113,00

6.1.3

afgeven van een vergunning tot het plaatsen van een steen of het op andere
wijze aanbrengen van een grafbedekking door derden

€ 46,00

6.1.4

afgeven van een vergunning tot het plaatsen van een grafkelder

€ 46,00

6.2

Voor het door de gemeente onderhouden van een grafruimte wordt geheven
voor een periode van 10 jaar

6.2.1

voor een eigen graf op afdeling A

€ 1.080,00

6.2.2

voor een eigen graf op afdeling B voor personen van 12 jaar en ouder

€ 418,00

6.2.3

voor een eigen graf op afdeling C (waaronder begrepen Islamitische en
Oegandese graven)

€ 510,00

6.2.4

voor een eigen graf op de afdeling kindergraven voor personen van 0 tot 12
jaar

€ 159,00

6.2.5

voor een opnieuw uit te geven graf op bestaande velden op begraafplaats 't
Groenedael

€ 510,00

6.3

Voor het door de gemeente onderhouden van een grafruimte wordt geheven
voor een periode van 20 jaar

6.3.1

voor een eigen graf op afdeling A

€ 1.964,00

6.3.2

voor een eigen graf op afdeling B voor personen van 12 jaar en ouder

€ 760,00

6.3.3

voor een eigen graf op afdeling C (waaronder begrepen Islamitische en
Oegandese graven)

€ 927,00

6.3.4

voor een eigen graf op de afdeling kindergraven voor personen van 0 tot 12
jaar

€ 290,00

6.3.5

voor een opnieuw uit te geven graf op bestaande velden op begraafplaats 't
Groenedael

€ 927,00

6.4

Voor het door de gemeente onderhouden van een grafruimte wordt geheven
voor een periode van 30 jaar

6.4.1

voor een eigen graf op afdeling A

€ 2.652,00

6.4.2

voor een eigen graf op afdeling B voor personen van 12 jaar en ouder

€ 1.026,00

6.4.3

voor een eigen graf op afdeling C (waaronder begrepen Islamitische en
Oegandese graven)

€ 1.252,00

6.4.4

voor een eigen graf op de afdeling kindergraven voor personen van 0 tot 12
jaar

€ 391,00

6.4.5

voor een opnieuw uit te geven graf op bestaande velden op begraafplaats 't
Groenedael

€ 1.252,00

6.5

Voor het door de gemeente onderhouden van een grafruimte wordt geheven
voor een periode van 50 jaar

6.5.1

voor een eigen graf op afdeling A

€ 3.928,00

6.5.2

voor een eigen graf op afdeling B voor personen van 12 jaar en ouder

€ 1.520,00
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6.5.3

voor een eigen graf op afdeling C (waaronder begrepen Islamitische en
Oegandese graven)

€ 1.854,00

6.5.4

voor een eigen graf op de afdeling kindergraven voor personen van 0 tot 12
jaar

€ 579,00

6.5.5

voor een opnieuw uit te geven graf op bestaande velden op begraafplaats 't
Groenedael

€ 1.854,00

6.6

Voor het door de gemeente onderhouden van een grafruimte voor een algemeen € 188,00
graf wordt geheven voor een periode van 10 jaar

6.7

Voor het verlengen van het onderhoud als bedoeld in hoofdstuk 6.1 en 6.2 met
een periode van 10 jaar wordt een recht geheven van:

6.7.1

voor een eigen graf op afdeling A

€ 982,00

6.7.2

voor een eigen graf op afdeling B voor personen van 12 jaar en ouder

€ 380,00

6.7.3

voor een eigen graf op afdeling C (waaronder begrepen Islamitische en
Oegandese graven)

€ 464,00

6.7.4

voor een eigen graf op de afdeling kindergraven voor personen van 0 tot 12
jaar

€ 145,00

6.7.5

voor een opnieuw uit te geven graf op bestaande velden op begraafplaats 't
Groenedael

€ 464,00

6.7.6

Indien een bijzetting in een eigen graf plaats vindt binnen 10 jaar voor het
aflopen van de onderhoudstermijn dient het onderhoud te worden verlengd
met een periode van 10 jaar en zijn dezelfde tarieven zoals genoemd in
hoofdstuk 6.7.1. tot en met 6.7.5 van toepassing

6.8

Het tarief bedraagt voor het eenmalig reinigen van de grafbedekking

€ 50,00

6.9

Het tarief bedraagt voor het opnieuw recht stellen van een grafmonument
exclusief de vervanging van materiaal

€ 148,00

6.10

Het tarief bedraagt voor het nieuw grind aanbrengen op een graf

€ 65,00

6.11

Het tarief bedraagt voor een gedenksteen op een urnenkeldertje

€ 181,00

6.12

Het tarief bedraagt voor het verlenen van het recht op een herinneringsplaatje € 187,00
op monument strooiveld voor een periode van 10 jaar inclusief
herinneringsplaatje op begraafplaats 't Groenedael

hoofdstuk 7
Lijkbeschouwing
niet van toepassing
hoofdstuk 8 inschrijving
etc
8.1

Het tarief bedraagt voor het:

8.1.1

inschrijven of overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register

€ 46,00

8.1.2

inschrijven of overboeken van eigen urnengraven in een daartoe bestemd
register

€ 46,00

8.1.3

inschrijven of overboeken van urnennissen in een daartoe bestemd register

€ 46,00

8.1.4

verlengen van ingeschreven grafrechten

€ 46,00

hoofdstuk 9 opgraven of
ruimen
9.1

Voor het opgraven van een lijk of overblijfselen van een lijk wordt geheven:

9.1.1

van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 847,00

9.1.2

van een persoon beneden 12 jaar

€ 212,00

9.2

Voor het verplaatsen van een lijk of overblijfselen van een lijk van 1-diep naar € 423,00
2-diep in dezelfde grafruimte

9.3

Het tarief bedraagt voor het schudden van een graf

€ 301,00

9.4

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning voor op- en
herbegraving

€ 46,00

Hoofdstuk 10 Overige
diensten
10.1

Het tarief bedraagt voor het:

10.1.1

lakken van de letters per gedenksteen

€ 82,00

10.1.2

op verzoek verwijderen van een monument

€ 160,00

10.1.3

voor het in bruikleen geven van een sleutel voor de slagboom van begraafplaats € 46,00
t Groenedael

10.1.4

het in bruikleen geven van een keramieken asbestemming

€ 375,00

10.1.5

de uitgifte van een keramieken asbestemming

€ 1.025,00

10.1.6

een extra hoge keramieken zuil of gekleurde band

€ 150,00

Behoort bij besluit van de raad van 2 november 2017de griffier van Almelo,
drs. C.M. Steenbergen
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Gedaan ter openbare vergadering van 2 november 2017,
de griffier, de burgemeester,
drs. C.M. Steenbergen, A.J. Gerritsen
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