
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering 

van lijkbezorgingsrechten 2021 (1e wijziging) 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas; 

  

Gelet op het delegatiebesluit van de raad van 8 november 2016 dat openbaar bekend is gemaakt door 

plaatsing in het elektronisch gemeenteblad dat raadpleegbaar is via www.overheid.nl/gemeenteblad; 

  

Gelet op 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet; 

  

Besluit vast te stellen de: 

  

Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 

2021 (1e wijziging) 

Artikel 1   
De tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021, vastgesteld door het college 

van burgemeester en wethouders van 9 februari 2021, wordt vervangen door de bij dit besluit behorende 

tarieventabel. 

Artikel 2 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. De datum van ingang van de heffing 

is eveneens 1 januari 2022. 

Artikel 3 Overgangsrecht 
De bepalingen die op grond van deze verordening worden gewijzigd blijven van toepassing op belast- 

bare feiten die zich voor de in artikel 2 genoemde datum van 1 januari 2022 hebben voorgedaan. 

Artikel 4 Citeerartikel 
Deze verordening wordt aangehaald als 1e wijziging van de verordening lijkbezorgingsrechten 2021. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 

16 november 2021. 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, 

R.C.L. Heijdra 

De burgemeester, 

J.F. Weber 

Nr. 470415 

GEMEENTEBLAD 23 december 

2021 

Officiële uitgave van de gemeente Zuidplas 
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Bijlage 1: TARIEVENTABEL LIJKBEZORGINGSRECHTEN ZUIDPLAS 2021 ( 1e wijziging ): 
Tarieventabel, behorende bij en deel uitmakende van de " 1ste wijziging van de verordening op de 

heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2021 gemeente Zuidplas” 

  

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 

2022 2021     

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven: 1.1 

€ 1.270,00 € 1.250,00 Voor een particulier graf (één overledene) voor een periode 

van 20 jaar: 

1.1.1 

€ 1.905,00 € 1.875,00 Voor een particulier graf (één overledene) voor een periode 

van 30 jaar: 

1.1.2 

€ 2.535,00 € 2.500,00 Voor een particulier graf (twee overledenen) voor een periode 

van 20 jaar: 

1.1.3 

€ 3.805,00 € 3.750,00 Voor een particulier graf (twee overledenen) voor een periode 

van 30 jaar: 

1.1.4 

€ 335,00 € 330,00 Voor een particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar: 1.1.5 

€ 670,00 € 660,00 Voor een particulier kindergraf voor een periode van 20 jaar: 1.1.6 

€ 1.005,00 € 990,00 Voor een particulier kindergraf voor een periode van 30 jaar: 1.1.7 

€ 165,00 € 165,00 Voor een particulier babygraf voor een periode van 10 jaar: 1.1.8 

€ 335,00 € 330,00 Voor een particulier babygraf voor een periode van 20 jaar: 1.1.9 

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet 

houden van asbussen wordt geheven: 

1.2 

€ 380,00 € 375,00 Voor een urnengraf, urnenplaats, urnennis (max. 2 asbussen) 

voor elke periode van 5 jaar: 

1.2.1 

€ 205,00 € 200,00 Voor een urnennis (max. 1 asbus) voor elke periode van 5 jaar: 1.2.2 

  Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven: 1.3 

€ 635,00 € 625,00 Voor een particulier graf (één overledene) voor een periode 

van 10 jaar: 

1.3.1 

€ 1.270,00 € 1.250,00 Voor een particulier graf (één overledene) voor een periode 

van 20 jaar 

1.3.2 

€ 1.270,00 € 1.250,00 Voor een particulier graf (twee overledenen) voor een periode 

van 10 jaar: 

1.3.3 

€ 2.535,00 € 2.500,00 Voor een particulier graf (twee overledenen) voor een periode 

van 20 jaar: 

1.3.4 

€ 635,00 € 625,00 Voor het na bijzetting behalen van de wettelijke grafrust per 

periode van vijf jaar: 

1.3.5 

€ 335,00 € 330,00 Voor een particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar: 1.3.6 

€ 670,00 € 660,00 Voor een particulier kindergraf voor een periode van 20 jaar: 1.3.7 

€ 165,00 € 165,00 Voor een babygraf voor een periode van 10 jaar: 1.3.8 

€ 335,00 € 330,00 Voor een babygraf voor een periode van 20 jaar: 1.3.9 

€ 380,00 € 375,00 Voor een urnengraf, urnennis of urnenplaats (max. 2 asbussen) 

per periode van 5 jaar: 

1.3.10 

€ 205,00 € 200,00 Voor een urnennis (max. 1 asbus) per periode van 5 jaar: 1.3.11 

Voor het bedoelde in 1.1 t/m 1.3 geldt dat de uitgifte plaatsvindt op basis van beschikbaar- 

heid per gekozen locatie. 

1.4 

  Er wordt geen gebruikersrecht geheven voor een algemeen graf 1.5 

        

Hoofdstuk 2 Begraven 

€ 1.005,00 € 990,00 Voor het begraven van een overledene zijnde een persoon van 

12 jaar of ouder wordt geheven: 

2.1 

€ 505,00 € 500,00 Voor het begraven van een overledene zijnde een kind van 1 

tot en met 11 jaar wordt geheven: 

2.2 

€ 255,00 € 250,00 Voor het begraven van een overledene zijnde een kind vanaf 

geboorte tot 1 jaar wordt geheven: 

2.3 
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€ 405,00 € 400,00 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht ver- 

hoogd met: 

2.4 

€ 480,00 € 475,00 Bij de annulering van een begrafenis, de wijziging van het type 

graf of een wijziging van de begraafplaats en uitgaand van 

2.5 

reeds verrichte werkzaamheden door de gemeente wordt gehe- 

ven: 

€ 505,00 € 500,00 Bij het niet tijdig verwijderen van grafbedekking op een parti- 

culier graf in geval van een bijzetting, waardoor de gemeente 

de grafbedekking moet verwijderen, wordt geheven: 

2.6 

        

€ 375,00 € 370,00 Voor het lichten van een deksel van een grafkelder en het op 

orde brengen van een grafkelder t.b.v. bijzetting wordt geheven: 

2.7 

Geen recht wordt geheven voor kinderen die kort na de geboorte zijn overleden en in een 

kist met hun overleden moeder worden begraven 

2.8 

In het tarief zoals bedoeld in 2.1 en 2.3 is het aanbrengen van een tijdelijke grafmarkering 

bestaande uit een plaatje met naam van de overledende inbegrepen. Zodra een eigen ge- 

denkteken wordt geplaatst wordt het naambordje verwijderd. 

2.9 

        

Hoofdstuk 3  Asverstrooiingen , bijzetten van  asbussen  en urnen incl. achteraf ruimen 

€ 100,00 € 100,00 Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis, urnen- 

graf of urnenplaats wordt geheven: 

3.1 

€ 150,00 € 150,00 Voor het verstrooien van as op een asverstrooingsplaats inclu- 

sief het graveren en plaatsen van een gedenkplaatje op een 

herdenkingszuil of urnengraf wordt geheven: 

3.2 

        

Hoofdstuk 4 Onderhoud en grafbedekking 

€ 50,00 € 50,00 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of 

vernieuwen van de voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 22 van 

4.1 

de Beheerverordening begraafplaatsen Zuidplas 2021 wordt 

geheven: 

Voor de verplichte onderhoudsbijdrage voor graven wordt geheven: 4.2 

€ 405,00 € 400,00 Voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar (alleen 

bij verlenging): 

4.2.1 

€ 810,00 € 800,00 Voor een particulier voor graf een periode van 20 jaar: 4.2.2 

€ 1.220,00 € 1.200,00 Voor een particulier graf voor een periode van 30 jaar: 4.2.3 

€ 205,00 € 200,00 Voor een particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar 

(alleen bij verlenging): 

4.2.4 

€ 405,00 € 400,00 Voor een particulier kindergraf voor een periode van 20 jaar: 4.2.5 

€ 610,00 € 600,00 Voor een particulier kindergraf voor een periode van 30 jaar: 4.2.6 

€ 150,00 € 150,00 Voor een particulier babygraf voor een periode van 10 jaar: 4.2.7 

€ 305,00 € 300,00 Voor een particulier babygraf voor een periode van 20 jaar: 4.2.8 

€ 405,00 € 400,00 Voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar: 4.2.9 

€ 610,00 € 600,00 Voor een algemeen graf voor een periode van 15 jaar: 4.2.10 

Voor de verplichte onderhoudsbijdrage voor asbestemmingen wordt geheven: 4.3 

€ 150,00 € 150,00 Voor een urnengraf, urnenplaats of urnennis (max. 2 asbussen) 

over periode van 5 jaar: 

4.3.1 

€ 125,00 € 125,00 Voor een urnennis (max. 1 asbus) per periode van vijf jaar: 4.3.2 

Bij afkoop van de onderhoudsbijdrage voor de resterende graftermijn in één keer van graven 

die voor 1 januari 2012 zijn uitgegeven en waarbij nog sprake is van betaling van de onder- 

houdsbijdrage in meerdere jaarlijkse termijnen wordt een korting van 50% toegepast. 

4.4 

€ 40,00 € 40,00 Het jaarlijkse verschuldigde recht voor het onderhouden van 

een grafruimte betreffende de graven uitgegeven voor 1 janu- 

ari 2012 bedraagt: 

4.4.1 
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€ 30,00 € 30,00 Het jaarlijkse verschuldigde recht voor het onderhouden van 

een urnennis betreffende de urnennisen uitgegeven voor 1 ja- 

nuari 2012 bedraagt: 

4.4.2 

        

Hoofdstuk 5 Opgraven en ruimen 

€ 480,00 € 475,00 Voor het opgraven van stoffelijke resten wordt geheven: 5.1 

€ 255,00 € 250,00 Voor het opgraven van stoffelijke resten van een kind (1 t/m 11 

jaar) 

5.2 

€ 205,00 € 200,00 Voor het schudden van een graf, bij bijzetting, wordt geheven: 5.3.1 

        

Hoofdstuk 6 Overige heffingen 

€ 70,00 € 70,00 Voor het gebruik van de geluidsinstallatie per keer wordt gehe- 

ven: 

6.1 

€ 35,00 € 33,00 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- 

strekken van een zogeheten Laissez-passer voor lijken, als be- 

6.2 

doeld in de Overeenkomst van Straatsburg uit 1973 inzake het 

vervoer van lijken BWB-nummer V0003954, wordt geheven: 

€ 15,00 € 13,00 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitstel 

van verlof om te begraven als bedoeld in artikel 11 van de Wet 

op de Lijkbezorigng, wordt geheven: 

6.3 

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijk lijkschouwer wordt geheven: 6.4 

€ 365,00 € 360,00 Voor een lijkschouw op werkdagen tussen 06.00 en 22.00 uur   

€ 545,00 € 539,00 Voor een lijkschouw op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur 

en op zaterdag en zondag en algemeen erkende feestdagen of 

daarmee gelijkgestelde dagen 

  

  

Behorende bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2021. 

  

De secretaris van de gemeente Zuidplas, 

  

R.C.L. Heijdra 
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