
 

 

 

 

Raadsbesluit 

 

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 19 november 2019 nr. 54737; 
 

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 invordering van lijkbezorgingsrechten 2020. 

 

 Artikel 1 

Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. begraafplaats(en):  

- de gemeentelijke begraafplaats Groenewoud; 
- de gemeentelijke begraafplaats Langbroek; 
- de gemeentelijke begraafplaats aan de Steenstraat; 

b. particulier graf: een graf 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. particulier urnengraf: een graf in de urnentuin waarvoor aan een natuurlijk of 
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 

 - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
 -  het doen verstrooien van as; 
d. particuliere urnennis: een nis in de urnenmuren waarvoor aan een natuurlijk of 

rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden 
van asbussen met of zonder urnen; 

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

f. particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het 
uitsluitend recht is verleend tot: 
- het doen begraven en begraven houden van lijken beneden de leeftijd van 6 jaar  
 (max.1,20 m lengte); 
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 

g. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen; 
h. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 
i. urnenmuur: een stenen muur waarin particuliere urnennissen zijn aangebracht; 
j.  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf of gedenkplaats. 



 

 

 
 
 Artikel 2 
Belastbaar feit 
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de 
begraafplaats(en) en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de 
begraafplaats(en). 
 
 
 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: 
a. het op rechtelijk gezag opgraven van een lijk of verwijderen van een asbus; 
b. het begraven van doodgeboren kinderen, die met de overleden moeder in één kist 

worden begraven. 
 
 
 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 gerekend. 
 
 
 Artikel 6 
Wijze van heffing 
De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het 
gevorderde bedrag is vermeld. 
 
 
 Artikel 7 
Ontstaan van de belastingschuld 
De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het 
gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen. 
 
 
 Artikel 8 
Termijnen van betaling 
De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de in artikel 6 
bedoelde kennisgeving. 
 
 
 Artikel 9 
Kwijtschelding 
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
 



 

 

 
 Artikel 10 
Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2019” van de gemeente Wijk bij Duurstede, 

vastgesteld op  
 11 december 2018, 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 verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2020”. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van 10 december 2019 
 
De raad voornoemd, 
 
 
De griffier,                             De voorzitter, 



 

 

 

TARIEVENTABEL 
 
BEHORENDE BIJ DE VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2020 
 
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 
 
1.1 voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode 

van 20 jaar  
op een particulier graf (enkel) wordt geheven 

 
 
 € 1.684,-- 

 op een particulier graf (dubbel) wordt geheven  € 3.371,-- 
    
1.2 voor het gebruik van een algemeen graf voor een periode van 

15 jaar wordt geheven 
 
 € 989,-- 

   
1.3 voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier 

urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven 
 
 € 1.924,-- 

   
1.4 voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere 

urnennis in de urnenmuur voor een periode van 10 jaar wordt 
geheven 

 
 
 € 1.684,-- 

   
1.5 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1. 

met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het 
bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het 
uitsluitend recht 

 

   
1.6 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3 

met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het 
bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het 
uitsluitend recht 
voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4 
met 5 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het 
bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het 
uitsluitend recht 

 

 
Hoofdstuk 2 Begraven 
 
2.1 voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of 

ouder wordt geheven 
 
 € 1.058,-- 

   
2.2 voor het begraven van een lijk van een kind beneden de  

één jaar wordt geheven 
 
 € 308,-- 

   
2.3 voor het begraven van een lijk van een kind ouder dan één jaar 

en beneden 12 jaar  
 
 € 614,-- 

   



 

 

 
 
 
   

2.4 voor het begraven buiten de gewone uren wordt het recht, 
bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 met  30% of 100% verhoogd 

 

   
             -  voor het begraven op werkdagen tussen 15.00 uur en            

16.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur wordt 
het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 met 30% verhoogd 

 

   

             - voor het begraven op werkdagen vóór 08.00 uur en ná  
16.00 uur en op zaterdag vóór 09.00 uur en ná 13.00 uur en op 
zon- en feestdagen wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 
met 100% verhoogd 

 

   

2.5 onder gewone uren als bedoeld onder 2.4 wordt verstaan:  

 - op werkdagen tussen 08.00 uur 15.00 uur 
- op zaterdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur 

 

   

2.6 voor het uitstrooien van as van een overledene  € 188,-- 

 
Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen 
 
3.1 voor het begraven of bijzetten van een asbus of urn wordt 

geheven: 
in een particulier graf 
in een particuliere urnennis in de urnenmuur 

 
 
 € 302,-- 
 € 302,-- 

 
Hoofdstuk 4 Grafbedekking 
 
4.1 voor het afgeven van een vergunning betreffende het plaatsen 

of vernieuwen en het geplaatst houden van de voorwerpen, 
bedoeld in of krachtens artikel 20 van de Beheersverordening 
gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Wijk bij Duurstede 
2011 voor een periode bedoeld in 1.1, 1.2 en 1.3 en 1.4  
wordt geheven 

 
 
 
 
 
 € 119,-- 

   
4.2 voor het afgeven van een vergunning betreffende het geplaatst 

houden van de voorwerpen bedoeld in artikel 20 van de 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente 
Wijk bij Duurstede 2011 voor een periode bedoeld in 1.5 wordt 
geheven 
voor het afgeven van een vergunning betreffende het geplaatst 
houden van de voorwerpen bedoeld in artikel 20 van de 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente 
Wijk bij Duurstede 2011 voor een periode bedoeld in 1.6  
wordt geheven 

 
 
 
 
 € 63,-- 
 
 
 
 
 € 29,-- 



 

 

Hoofdstuk 5 Opgraven, ruimen 
 
5.1 voor het op verzoek opgraven van een lijk, binnen de wettelijk 

voorgeschreven grafrusttermijn zijnde 10 jaar na datum van 
begraven, wordt geheven 

 
 
 € 2.519,-- 

   
5.2 voor het op verzoek opgraven van een lijk dat in een kindergraf 

begraven is, binnen de wettelijk voorgeschreven grafrust-
termijn zijnde 10 jaar na datum van begraven,  
wordt geheven 

 
 
 
 € 1.260,-- 

   
5.3 voor het op verzoek opgraven van een lijk, na het verstrijken 

van de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn,  
wordt geheven 

 
 
 € 2.015,-- 

   
5.4 voor het op verzoek opgraven van een lijk dat in een kindergraf 

begraven is, na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven 
grafrusttermijn, wordt geheven 

 
 
 € 1.008,-- 

   
5.5 voor het op verzoek opgraven van een asbus of urn uit een 

particulier graf wordt geheven 
 
 € 194,-- 

   
5.6 voor het op verzoek verwijderen van een asbus of urn uit een 

particuliere urnennis in de urnenmuur wordt geheven 
 
 € 172,-- 

 
Hoofdstuk 6 Administratieve kosten 
 
6.1 voor het overschrijven van het uitsluitend recht tot begraven 

wordt geheven 
 
 € 55,-- 

 
 
Behorende bij raadsbesluit nr. 54737 
van 10 december 2019. 
 
 
De griffier, 
 
 


