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Bekendmaking belastingverordening 

De raad van Heemskerk maakt  bekend op 27 november 2014 de Verordening op de heffing en de 
invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente
Heemskerk 2015 te hebben vastgesteld.

De nieuwe belastingverordening  treedt in werking op 1 januari 2015.

Vanaf 11 december 2014 ligt de nieuwe verordening gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. 
Deze kan ook worden ingezien op www.heemskerk.nl/verordeningen.
Nadere inlichtingen: bureau Financieel Administratieve Zaken, telefoonnummer 14 0251 of via deze website.

Geconsolideerde tekst van de regeling: 

Verordening op de heffing en de invordering 
van rechten wegens het gebruik van  
gemeentelijke begraafplaatsen in de 
gemeente Heemskerk 2015
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
1. asbezorging:  zowel het bijzetten van een asbus als verstrooien van as van een overledene;
2. asbus:  een bus ter berging van as van een overledene;
3. begraafplaatsen:  de begraafplaatsen algemene begraafplaats ‘Eikenhof’ en de algemene begraafplaats 

‘Nederlands Hervormde Kerk’;
4. begraven: het ter aarde bestellen van een overledene,  het bijzetten van een urn of asbus in of op een 

graf, het bijzetten in een grafkelder en het verstrooien van as;
5. columbarium: zuil/muur met nissen ten behoeve van het bijzetten van urnen of asbussen;
6. eigengraf: graf, waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot:
- het  begraven en begraven houden van overledenen;
- het  bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen; 
7. Eikenhof 1: het gedeelte van de Eikenhof  ten noorden van de Marquettelaan;
8. Eikenhof 2: het gedeelte van de Eikenhof  ten zuiden van de Marquettelaan;
9. gebruiker: persoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan 

wel is over geschreven;
10. graf: een ruimte waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen, waaronder 

wordt verstaan: algemeen graf, huurgraf, kindergraf, particulier urnengraf, huururnengraf, particuliere 
urnennis, particuliere gedenkplaats, grafkelder en Columbarium;

11. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;
12. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere overledenen worden 

begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse rij, 
muur of wand; een bovengrondse grafkelder is bedoeld voor het bijzetten van één overledene;
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13. herdenkingsbijeenkomst: bijeenkomsten, anders dan de begrafenis zelf, zoals 
herdenkingsbijeenkomsten en onthullingen van gedenktekens;

14. keuzegraf: een huurgraf II, sectie BB, op Eikenhof 1 anders dan op de regel uitgegeven; 
15. kindergraf: een graf, waarvoor aan een persoon het uitsluitend recht is verleend tot: 
- het begraven en begraven houden van overleden kinderen, begraven in een kistje dat de afmetingen  van 

1.20 meter niet te boven gaat in hoekpunten van de grafheuvels;
- het begraven en begraven houden van overleden kinderen tot 18 jaar op de aangewezen 

kindergrafheuvel;
16. overledene: het lichaam van een persoon die is overleden of een doodgeborene;
17. particuliere gedenkplaats: een plaats op Eikenhof 1 waarvoor aan een persoon het uitsluitend recht is 

verleend om een overledene te gedenken;
18. particulier graf: (huurgraf) een graf waarvoor aan een persoon het uitsluitend recht is verleend tot:
- het begraven en begraven houden van overledenen;
- het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
- het verstrooien van as in de grafruimte;
19. particulier urnengraf: (huururnengraf) een graf op Eikenhof 1 waarvoor aan persoon het uitsluitend recht 

is verleend tot:
- het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
- het verstrooien van as in de grafruimte;
20. particuliere urnennis: een nis op Eikenhof waarvoor aan een persoon het uitsluitend recht is verleend tot 

het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
21. rechthebbende: persoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier 

urnengraf of een particuliere gedenkplaats en degene waarvan het college heeft vastgesteld dat deze in 
de plaats van deze persoon treedt; 

22. reservering keuzegraf: een particulier graf op Eikenhof 1 uitgegeven ten behoeve van begraven in de 
loop van de huurtijd;

23. ruimen: Het opgraven van stoffelijke resten na minimaal 10 jaar grafrust en het aansluitend herbegraven 
in het verzamelgraf op de begraafplaats of het cremeren in een crematorium;

24. schudden: Het onder in dezelfde grafruimte herbegraven van de laatst begraven stoffelijke resten, na 
minimaal 10 jaar grafrust;

25. sectie AA: Het voor begraven bestemde deel van de begraafplaats ‘Eikenhof’ als bedoeld in de 
‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Heemskerk 2015’.

26. sectie BB: Het voor begraven bestemde deel van de begraafplaats ‘Eikenhof’ als bedoeld in de 
‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Heemskerk 2015’.

27. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;
28. verstrooiingsplaats: een plaats op Eikenhof 1 waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het 
door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen. 

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.

2



BM/2014/16603
11 december 2014

Artikel 4 Grafruimten/huurgraven/particuliere graven
Onverminderd hetgeen overigens in deze verordening en in de ‘Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen Heemskerk 2015’ is bepaald, wordt voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen 
begraven en begraven houden, geheven voor een:

- huurgraf I gelegen in sectie AA (uitgifte voor 20 jaar) € 740,20
- huurgraf II gelegen in sectie AA (uitgifte voor 20 jaar) € 574,40
- huurgraf I gelegen in sectie BB (uitgifte voor 20 jaar) € 1481,85
- huurgraf II gelegen in sectie BB (uitgifte voor 10 jaar) € 1088,55
- huurgraf II gelegen in sectie BB (uitgifte voor 20 jaar) € 1392,20
- huur urnengraf gelegen in sectie BB (uitgifte voor 10 jaar) € 360,25
- huur urnengraf gelegen in sectie BB (uitgifte voor 20 jaar) € 636,50
- huur kindergraf gelegen in sectie BB (uitgifte voor 10 jaar) € 626,50
- huur kindergraf gelegen in sectie BB (uitgifte voor 20 jaar) € 696,10
- gedenkplaats gelegen in sectie AA (uitgifte voor 5 jaar) € 250,60
- urnennis in columbarium (uitgifte voor 20 jaar) € 439,55
- urnennis in columbarium (uitgifte voor 10 jaar) € 263,70
- urnennis in columbarium (uitgifte voor 5 jaar) € 158,30
- keuzegraf I gelegen in sectie BB (uitgifte voor 20 jaar) € 1481,85
- keuzegraf II gelegen in sectie BB (uitgifte voor 20 jaar) € 1481,85
Indien een urnennis van gemeentewege wordt voorzien van een bijpassende 
afdekplaat (exclusief belettering) is een toeslag verschuldigd van

€ 234,20

Bij uitgifte van een keuzegraf II is een toeslag exclusief omzetbelasting 
verschuldigd voor het ruimen door derden van het graf van

€ 133,10

Voor een bovengrondse grafkelder als bedoeld in artikel 1, onder 12 worden de op 
grond van dit artikel verschuldigde bedragen verhoogd met de kosten die door 
derden ter zake in rekening worden gebracht.
Deze kosten worden bepaald aan de hand van een voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde opgave 
van externe kosten, blijkende uit een begroting die door of vanwege het college is 
opgesteld. 

Artikel 5 Verlenging grafruimten/huurgraven/particuliere graven
1. Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden, wordt voor een:
- huurgraf gelegen in sectie AA (voor een periode van 5 jaar) € 271,45
- huurgraf gelegen in sectie AA (voor een periode van 10 jaar) € 542,90
- huurgraf gelegen in sectie AA (voor een periode van 20 jaar) € 1085,85
- huurgraf gelegen in sectie BB (voor een periode van 5 jaar) € 544,30
- huurgraf gelegen in sectie BB (voor een periode van 10 jaar) € 1088,55
- huurgraf gelegen in sectie BB (voor een periode van 20 jaar) € 2176,95
- huur urnengraf gelegen in sectie BB (voor een periode van 5 jaar) € 138,15
- huur urnengraf gelegen in sectie BB (voor een periode van 10 jaar) € 276,25
- huur urnengraf gelegen in sectie BB (voor een periode van 20 jaar) € 309,80
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- huur kindergraf gelegen in sectie BB (voor een periode van 5 jaar) € 313,30
- huur kindergraf gelegen in sectie BB (voor een periode van 10 jaar) € 626,50
- huur kindergraf gelegen in sectie BB (voor een periode van 20 jaar) € 1253,10
- gedenkplaats gelegen in sectie AA (voor een periode van 5 jaar) € 263,70
- urnennis In columbarium (voor een periode van 5 jaar) € 158,30

2. Bij verlenging overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, derde lid van de
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Heemskerk 2015 (wettelijke minimum grafrusttermijn) 
wordt voor elk jaar van die verlenging een bedrag in rekening gebracht gelijk aan € 108,85. 

Artikel 5 A Verlenging termijn huurgraf bij bijzetting op begraafplaats                   
‘Nederlands Hervormde Kerk’                                                                                                       

1 Bij een bijzetting in een huurgraf vindt gelijktijdige 
verlenging van de grafhuur plaats vanaf de datum van 
bijzetting tegen een tarief van:

a voor een periode van tien jaar €        1.088,55
b voor een periode van twintig jaar €        2.176,95

2 Indien na afloop van de in het eerste lid genoemde
huurtermijn de huur verlengd wordt dan geldt een tarief van: 

a voor een periode van vijf jaar €          544,30
b voor een periode van tien jaar €        1.088,55
c voor een periode van twintig jaar €        2.176,95

Artikel 6 Algemene grafruimten
Onverminderd andere in deze verordening verschuldigde rechten, wordt voor het gebruik van de grafruimte 
voor een periode van 10 jaar geheven € 139,55.      

Artikel 7 In- en overschrijfrechten
Voor iedere inschrijving en overboeking van grafruimten wordt van de aanvrager telkens een bedrag van € 
3,20 geheven.

Artikel 8 Ruimen van graven en herbegraven
1. Onverminderd de rechten, welke eventueel zijn verschuldigd ingevolge artikel 11 en 12, tweede lid van 

deze verordening, wordt voor het opgraven of verplaatsen van kisten en urnen, een en ander op verzoek 
van de rechthebbende of gebruiker, een bedrag geheven van € 430,10. Indien het betreft een grafruimte 
gelegen in sectie AA wordt in afwijking van het voorgaande een bedrag geheven van € 249,70.

2. Indien een lijk of urn wordt opgegraven, anders dan op rechterlijk bevel, en opnieuw op de begraafplaats, 
maar in een andere grafruimte wordt begraven, wordt bovendien een bedrag geheven, als vermeld in 
artikel 12, eerste lid.

3. De in het eerste lid genoemde bedragen worden verhoogd met de kosten die door derden in rekening 
worden gebracht.

4. De in het derde lid bedoelde kosten worden bepaald aan de hand van een voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde opgave van externe kosten, 
blijkende uit een begroting die door of vanwege het college is opgesteld. 
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Artikel 9 Vergunning voorwerpen op het graf
1. Voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot het plaatsen van voorwerpen en/of beplanting op een 

grafruimte, door de rechthebbende of gebruiker, wordt met inachtneming van het bepaalde in de 
‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Heemskerk 2015’ een bedrag geheven van € 37,85.

2. In afwijking van het eerste lid wordt, indien een vergunning is verleend voor het verkrijgen van de 
bevoegdheid tot het plaatsen van een afwijkend monument als bedoeld in artikel 1, lid 5 van de regeling 
‘Voorschriften grafbedekking begraafplaatsen Heemskerk 2015’ met betrekking tot het plaatsen en 
hebben van voorwerpen en beplanting op grafruimten, boven het onder het in het eerste lid genoemde 
bedrag een toeslag geheven van € 311,05.

3. De rechten, genoemd in het eerste en tweede lid worden niet geheven voor het neerleggen van een 
tijdelijke versiering, zoals boeketten en kransen van snijbloemen.

Artikel 10 Onderhoud en schoonhouden voorwerpen
1. Voor het van gemeentewege schoonhouden en verzorgen van de begraafplaats en van de op de 

grafruimten geplaatste voorwerpen en beplanting - waaronder niet begrepen, het herstellen en 
vernieuwen van voorwerpen, het vernieuwen van beplanting en het ophalen van graftekenen - wordt voor 
de periode, waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 21 en 22 van de Beheersverordening 
gemeentelijke begraafplaatsen Heemskerk 2015 geldt een bedrag geheven van: 
a. €  1277,85 voor grafruimten, gelegen in sectie AA voor een periode van twintig jaar; 
b. €  1277,85 voor huurgraven, gelegen in sectie BB voor een periode van twintig jaar;
c. €   638,95 voor grafruimten, gelegen in sectie AA voor een periode van tien jaar; 
d. €   638,95 voor huurgraven, gelegen in sectie BB voor een periode van tien jaar;
e. €   319,45 voor huurgraven, gelegen in sectie AA voor een periode van vijf jaar;
f. €   319,45 voor huurgraven, gelegen in sectie BB voor een periode van vijf jaar; 
g. €   319,30 voor algemene graven gelegen in sectie BB voor een periode van tien jaar. 

2. Indien er sprake is van het verlengen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden 
voor een periode van vijf, tien respectievelijk twintig achtereenvolgende jaren wordt een bedrag in 
rekening gebracht overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid afhankelijk van de gekozen periode. 
Indien de termijn van verlenging afwijkt van de in het eerste lid genoemde termijnen bedraagt het 
verschuldigde bedrag € 63,90 per jaar.
Het bepaalde in artikel 5, tweede lid van deze verordening is daarbij van overeenkomstige toepassing.

3. Het schoonhouden en verzorgen van voorwerpen geplaatst in een urnen nis alsmede van een geplaatste 
afdekplaat van de urnen nis geschiedt door en voor rekening van de rechthebbende. 

Artikel 11 Afnemen en herplaatsen grafzerken of beplanting
Voor het afnemen en eventueel weer plaatsen van grafzerken (niet zijnde een afwijkend monument als 
bedoeld in artikel 9, tweede lid) of beplanting op een grafruimte ten behoeve van een gebruiker of een 
rechthebbende van een grafruimte wordt een recht geheven:
a voor een grafzerk € 37,40
b voor beplanting € 37,40
c voor een grafzerk of beplanting op een algemeen graf 

gelegen in sectie BB 
€ 22,50
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Artikel 12 Begraafrechten
1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en/of 5 wordt voor 

het begraven geheven:
a voor het stoffelijk overschot van een persoon, geborgen in 

een kist of ander omhulsel hetwelk de afmeting van 1,20 
meter te boven gaat

€       565,45

b voor het stoffelijk overschot van een persoon geborgen in 
een kist of ander omhulsel groter dan 0,60 meter doch niet 
groter dan 1,20 meter

€       281,20

c voor het stoffelijk overschot van een kind beneden het jaar 
of levenloos geboren, geborgen in een kistje of ander 
omhulsel hetwelk de afmeting van 0,60 meter niet te boven 
gaat

€       139,80

d voor een urn €       139,80
e voor het bijzetten van een urn op een grafruimte €         33,30
f voor het bijzetten van een urn of één of meer asbussen 

(voorzover gelijktijdig aangeboden) in het columbarium
€         33,30

2 Voor het begraven op zaterdag wordt boven de bedragen 
vermeld in het eerste lid een bedrag geheven van:

€       662,65

Artikel 13 Verstrooien van as
Voor het verstrooien van as  wordt per asbus geheven € 115,00.
Artikel 14 Overige heffingen
1. Voor het gebruik van de aula wordt geheven per half uur of gedeelte daarvan € 75,10.
2. Voor het gebruik van de mobiele geluidsinstallatie (zonder aula) wordt geheven € 42,50.
3. Voor het schudden van een graf door derden exclusief omzetbelasting € 133,10.

Artikel 15 Wijze van heffing
De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag 
is vermeld.

Artikel 16 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald 

binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c van de Invorderingswet 1990 met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 
overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 
schriftelijke kennisgeving.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
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Artikel 17 Kwijtschelding
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 18 Nadere regels
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de 
invordering van de rechten.

Artikel 19   Inwerkingtreding en citeertitel
1. De Heffingsverordening begraafplaats ‘Nederlands Hervormde Kerk’ 2014, vastgesteld op 28 november 

2013 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.

2. De Heffingsverordening begraafplaats ‘Eikenhof’ 2014 vastgesteld op 28 november 2013, 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.

3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
4. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, de ingetrokken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende 
belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

5. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
6. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening begraafrechten 2015’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
27 november 2014

de raad voornoemd,
de griffier,  de voorzitter, 
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