
Registratienummer: 2022004029

Verordening Lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2023

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit: 

vast te stellen de:

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen in urnenkel
ders (ondergronds) of op een funderingsplaat (bovengronds);

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 

g. algemeen graf:
een graf bij de gemeente in beheer, niet zijnde een particulier (urnen)graf, een urnennis of een 

a. begraafplaats(en):
de Algemene Begraafplaatsen van de gemeente Bloemendaal aan de Bergweg te Bloemendaal 
en aan de Binnenweg te Bennebroek;

d. particulier kindergraf:
graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 

het doen begraven en begraven houden van een lijk van één kind; 
het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;
het doen verstrooien van as;

i.
ii.
iii.

f. urnennis:
een ruimte in de urnenmuur bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot 
het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus of urn;

c. 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;
het doen verstrooien van as;

een

ii.
iii.

ii.
iii.

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 
2023

b. eigen graf:
een graf, waarvoor voor onbepaalde tijd 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; 
het doen verstrooien van as;

Dit type graf wordt niet meer uitgegeven.

e. particulier urnengraf:
een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend 
tot: 



eigen graf, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

/. urn: 
een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

j. verstrooiingsplaats:
een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waar
voor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

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 5 Belastingjaar
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk 
aan het kalenderjaar.
Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.8 van de tarieventabel is het be
lastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij 
deze verordening behorende tarieventabel.
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel ge
noemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing
De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.8 van de 
tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.
Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.8 van de 
tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisge
ving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toe
zending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend
gemaakt.

Artikel 2 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraaf- 
plaats(en) en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraaf
plaatsen.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks 
verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.8 van 
de tarieventabèl zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later 
is, bij de aanvang van de belastingplicht.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten be
doeld in 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel 
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de

h. asbus:
een bus ter berging van as van een overledene;

k. Beheersverordening:
de Beheersverordening Algemene Begraafplaatsen Bloemendaal 2019, Gemeenteblad 2019, 
74534.



3.

1.

2.

1.

2.

fe raad der gemeente Bloemendaal, gehouden

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten
Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.8 van de tarie
ventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het ge
bruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak 
op ontheffing voor de rechten bedoeld in 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 van de tarieven
tabel 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.

Artikel 10 Overgangsrecht
De 'Verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2022', vastgesteld bij raadsbesluit van 16 
december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde da
tum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belast
bare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekend
making.
De datum van ingang van heffing is 1 januari 2023.

voorzitter,

griffiX'

Artikel 9 Termijnen van betaling
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten 
worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand 
die in de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving is vermeld. 
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde ter
mijn.

Artikel 12 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2023'.

Aldus besloten in de openbare vergadering vi 
op 22 december 2022'.'



Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1
€ 4.350,30

1.1.1
€ 2.103,60

1.2
€ 1.756,85

1.3

1.4
€ 1.162,15

1.5
€ 82,10

1.6
1.6.1

91,40

1.8.1

€10.000,00

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1
€ 1.010,50

2.2
€ 488,60

2.3
€ 244,30

2.4

€ 102,90
2.5

2.5.1

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

1.6.2
1.6.3

1.7.2
1.7.3
1.8

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor on- 
bepaalde tijd wordt geheven______________________________________
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf 
voor onbepaalde tijd wordt geheven
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een 
periode van 20 jaar wordt geheven_________________________________
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf 
voor een periode van 20 jaar wordt geheven
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf of 
urnennis voor een periode van 20 jaar wordt geheven
Voor het verlenen van het recht tot verstrooien op de verstrooiingsplaats 
wordt geheven
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.: 
met 20 jaar wordt een recht geheven van___________________________
met 10 jaar wordt een recht geheven van
met 1 jaar wordt een recht geheven van
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.: 
met 20 jaar wordt een recht geheven van___________________________
met 10 jaar wordt een recht geheven van
met 1 jaar wordt een recht geheven van
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4: 
met 20 jaar wordt een recht geheven van___________________________
met 10 jaar wordt een recht geheven van
met 1 jaar wordt een recht geheven van
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een mausoleum dat behoort 
tot de vakken A en B, de nummers 1 tot en met 14, of een mausoleum op 
een andere locatie, voor onbepaalde tijd wordt geheven

TARIEVENTABEL_____________________________________________
Behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2023

€ 1.756,90 
€ 878,45
€

€ 849,55

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt 
geheven
Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt gehe
ven___________________________________________________________
Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt gehe
ven
Bij het begraven van een lijk wordt uitgegaan van de tijdsduur van één uur 
(vanaf aankomst tot vertrek). Voor verlenging hiervan geldt een toeslag 
per half uur van
Voor het begraven op zaterdagen en op buitengewone uren wordt het 
recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met
Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren die afwijken van de in de 
Beheersverordening vermelde tijden waarop een begraving mag plaatsvin
den

€ 511,10

1.8.2
1.8.3
1.9

€ 878,50
€ 439,25
€ 46,15

1.7
1.7.1

€ 1.162,10 
€ 581,05
€ 61,50



3.1

3.2
€ 249,00

3.3
€ 69,25

3.4
€ 69,25

3.5
€ 244,30

3.6
€ 69,25

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1

€ 60,00

€ 60,00
4.2

€ 148,20
4.3

€ 56,15
4.4

€ 19,40
4.5

€ 10,30
4.6

€ 10,30
4.7

€ 149,90
4.8

Voor de aanschaf van een urnenkelder voor maximaal 4 asbussen wordt 
geheven
Voor het bijzetten van een asbus of een urn in de urnenmuur Bloemendaal 
inclusief afdeksteen wordt geheven
Voor het bijzetten van een tweede asbus of tweede urn in de urnenmuur 
Bloemendaal exclusief afdeksteen wordt geheven
Voor het bijzetten van een asbus of een urn in de urnenmuur Bennebroek 
zonder afdeksteen wordt geheven
Voor het bijzetten van een asbus of een urn in een eigen graf, particulier 
urnengraf of particulier graf wordt geheven
Voor het bijzetten van een asbus of een urn op een eigen graf, particulier 
urnengraf of particulier graf wordt geheven

Voor het door of vanwege de gemeente te verrichten algemene onderhoud 
van de begraafplaats wordt geheven per jaar:
per particulier graf, eigen graf, kindergraf, urnengraf of urnennis 
per graf gelegen in de vakken A (1 t/m 14), B (1 t/m 14) of een mauso
leum op een andere locatie
Voor het door of vanwege de gemeente te verrichten algemene onderhoud 
van de begraafplaats voor algemene graven wordt geheven per tien jaar 
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de voorwerpen 
en beplanting op een particulier graf of eigen graf als bedoeld in artikel 20 
van de Beheersverordening, wordt geheven per jaar
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de voorwerpen 
en beplanting op een urnengraf, kindergraf, algemeen kindergraf of alge
meen graf als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening, wordt ge
heven perjaar
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een particulier 
(urnen)graf, particulier kindergraf of eigen graf waarop geen voorwerpen 
geplaatst zijn wordt geheven per jaar
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een urnennis met 
of zonder voorwerpen wordt geheven per jaar
Voor het afgeven van een vergunning voor het bouwen van een grafkelder 
of een gemetselde grafruimte in een eigen graf wordt geheven 
De rechten als bedoeld in 4.1, 4.3, 4.4.en 4.6 kunnen worden afgekocht 
voor 1 jaar 1 x het jaarlijks recht
voor 2 jaar 2 x het jaarlijks recht
voor 3 jaar 3 x het jaarlijks recht
voor 4 jaar 4 x het jaarlijks recht
voor 5 jaar 5 x het jaarlijks recht
voor 6 jaar 5 x het jaarlijks recht__________________________________
voor 7 jaar 6 x het jaarlijks recht
voor 8 jaar 7 x het jaarlijks recht
voor 9 jaar 8 x het jaarlijks recht
voor 10 jaar 9 x het jaarlijks recht
voor 11 jaar 9 x het jaarlijks recht
voor 12 jaar 10 x het jaarlijks recht 
voor 13 jaar 11 x het jaarlijks recht

€ 436,45

4.1.1
4.1.2



Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van graven

5.1
€ 52,90

Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen, verstrooien

6.1

6.1.1

6.2

736,10€
6.5

6.6
€ 49,40

Hoofdstuk 7 Overige heffingen

7.1
€ 175,60

7.2
€ 175,60

7.2.1

€ 198,30
7.5

€ 66,20
7.6

€ 1.191,65

Behorende bij raadsbesluit van 22 december 2022

De griffier van de gemeente Bloemendaal.

Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd re
gister wordt geheven

6.3
6.4

7.3
7.4

voor 14 jaar 12 x het jaarlijks recht 
voor 15 jaar 13 x het jaarlijks recht 
voor 16 jaar 14 x het jaarlijks recht 
voor 17 jaar 15 x het jaarlijks recht 
voor 18 jaar 16 x het jaarlijks recht 
voor 19 jaar 17 x het jaarlijks recht 
voor 20 jaar 18 x het jaarlijks recht

€ 262,90

€ 736,10

Voor het afgeven van een hiertoe vereiste vergunning en gemeentelijke be
geleiding bij het opgraven en eventueel op de begraafplaats herbegraven 
van een lijk wordt geheven
Voor het afgeven van een hiertoe vereiste vergunning en gemeentelijke be
geleiding bij het opgraven (in geval van elders herbegraven) wordt gehe
ven___________________________________________________________
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven
Vervallen______________________________________________________
Voor het ruimen van een graf door de gemeente op verzoek van de recht- 
hebbende wordt geheven_________________________________________
Voor het schudden van een graf op verzoek van de rechthebbende in ver
band met de mogelijkheid van een 4e bijzetting wordt geheven 
Voor het verstrooien van as in/op een eigen of particulier graf of op de ver- 
strooiingsplaats wordt per asbus geheven

€ 143,65
€ 202,65

€ 146,95

Voor het gebruik van de aula wordt geheven, per half uur of gedeelte daar- 
van___________________________________________________________
Voor het gebruik van de aula op zaterdagen en op buitengewone uren 
wordt het recht, bedoeld in 7.1, verhoogd met________________________
Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren die afwijken van de in de 
Beheersverordening vermelde tijden waarop een begraving mag plaatsvin
den___________________________________________________________
Voor het bespelen van het orgel wordt geheven
Voor het afnemen en weder plaatsen van gedenktekenen of beplanting 
door of vanwege de gemeente te verrichten wordt geheven_____________
Voor het leveren en bevestigen van een aluminium naamplaatje op de her- 
denkingszuil op de verstrooiingsplaats wordt geheven__________________
Voor het tijdelijk gebruik van een door de gemeente gereserveerde gemet
selde grafruimte wordt een recht geheven van 


