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De raad van de gemeente Rheden; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020; 
 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van 
lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten Rheden).  
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

 
1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, 

hebben dezelfde betekenis als in de Wet en het Besluit op de lijkbezorging. 

 
2 In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
 de begraafplaatsen : - Begraafplaats/gedenkpark Heiderust: 

Lentsesteeg 21, 6991 JC  Rheden; 
   - Begraafplaats/gedenkpark Imboslaan: 

Imboslaan 63, 6951 KA  Dieren; 

   - Begraafplaats/gedenkpark Harderwijkerweg: 
Harderwijkerweg 3a, 6952 AB  Dieren; 

   - Natuurbegraafplaats Heiderust: 
Lentsesteeg 21, 6991 JC  Rheden; 

 algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt 
geboden tot het begraven van overledenen; 

 algemeen kindergraf : een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt 
geboden tot het begraven van overleden kinderen tot 12 jaar; 

 asbus :  een bus ter berging van as van een overledene; 
 beheerder :  de persoon die door het college belast is met de dagelijkse 

leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt; 
 het college :  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Rheden; 

 gedenkplaats :  een plaats om overledenen te gedenken; 
 gebruiker : een persoon die het recht heeft om een urnennis te gebruiken; 
 grafakte : de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze 

verordening door of namens het college grafrecht wordt 
verleend; 

 grafbedekking : gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of een urnengraf; 
 grafkelder :  een betonnen, gemetselde of kunststof ruimte voor het 

begraven van personen of het bijzetten van asbussen. 
Grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur 

of wand; 
 grafrecht:  het uitsluitend recht op een particulier graf, particulier 

kindergraf, particulier urnengraf; 
 overledene : is het lijk van een overleden persoon of doodgeborene van ten 

minste 24 weken; 
 particulier graf : een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een 

natuurlijk persoon of rechtspersoon 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; 
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 particulier kindergraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het 
uitsluitend recht is verleend tot: 
het begraven en begraven houden van overleden kinderen tot 
12 jaar; 

het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder 
urnen; 
het verstrooien van as; 

 particulier natuurgraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechts-persoon 
het uitsluitend recht is verleend tot: 
het begraven en begraven houden van overledenen; 

het bijzetten en bijgezet houden van asbussen; 
 particulier natuur-urnengraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechts-persoon 

het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet 
houden van asbussen; 

 particulier urnengraf : een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een 
natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 
het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder 

urnen; 
het verstrooien van as; 

 particuliere urnennis : een nis in beheer bij de houder van de begraafplaats, waarvoor 
het gebruiksrecht is verleend aan een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen 
met of zonder urnen. 
Een urnennis maakt onderdeel uit van een urnenmuur of een 

urnenwand c.q. zuil; 
 rechthebbende  :  een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend 

recht is verleend op een particulier (natuur)graf, een particulier 
(natuur)urnengraf of een particuliere urnennis; 

 technische uitvaart : een uitvaart die plaatsvindt zonder nabestaanden op werkdagen 
in een algemeen graf; 

 tijdelijke urnennis : een nis in beheer bij de houder van de begraafplaats, waarvoor 
het gebruiksrecht is verleend aan een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen 
met of zonder urnen, voor de duur van 1 jaar met een maximale 
verlenging van 1 jaar; 

 urn : een voorwerp ter berging van een asbus; 
 verstrooiingsplaats :  een plaats waarop as wordt verstrooid; 

 veldbloemen : een kunstwerk in beheer bij de houder van de begraafplaats 
waarvoor het gebruiksrecht is verleend aan een natuurlijk 
persoon of een rechtspersoon tot het bijzetten van asbussen; 

 wet : de Wet op de lijkbezorging. 
 
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 Betalingsplicht 
 
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 gebruikmaakt. 
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Artikel 4 Vrijstellingen 
 
De rechten worden niet geheven voor: 
 

a het lichten van een overledene of asbus ingevolge een bevel van een gerechtelijke autoriteit 
met het oog op een strafrechtelijk onderzoek;  

b het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in 
één kist worden begraven. 

 
Artikel 5 Maatstaf betaling van de tarieven 

 
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 aangemerkt. 

 

Artikel 6 Betalingsjaar 
 
1 Met betrekking tot de rechten die per jaar worden gevorderd is het betalingsjaar gelijk aan het 

kalenderjaar. 
 
2 Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5 van de tarieventabel is het 

belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.  

 
Artikel 7 Wijze van betalen 
 
De rechten worden geïnd door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder 
wordt begrepen een nota, factuur of een andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is 
vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke 

kennisgeving aan de betaling plichtige bekendgemaakt. 
 
Artikel 8 Ontstaan van de betaling schuld en invordering naar tijdsgelang voor 

de jaarlijks verschuldigde rechten  
 
1 De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4.2, 4.3 en 4.4 en hoofdstuk 5 van de 

tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de 

aanvang van de belastingplicht. 
 
2 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 

hoofdstuk 4.2, 4.3 en 4.4 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van 
de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, 
nog volle kalendermaanden overblijven. 

 

3 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op 
ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 4.2, 4.3 en 4.4 van de tarieventabel 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 over blijven. 

 
Artikel 9 Ontstaan van de betaling schuld voor de overige rechten 

 
Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstukken 1, 2 en 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd 
bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, 
werken of inrichtingen. 
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Artikel 10 Termijnen van betaling 
 
1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 

lijkbezorgingsrechten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend 

op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld. 
 
2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
 
Artikel 11 Kwijtschelding  
 

Kwijtschelding van de betaling vindt plaats op basis van de Verordening kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen Rheden. 
 
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 
invordering van de rechten.  

 
Artikel 13 Overgangsrecht 
 
De Verordening lijkbezorgingsrechten Rheden, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 november 2018, 
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede 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. 

 
Artikel 14 Inwerkingtreding 
 
1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021. 
 
2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021. 

 
Artikel 15 Citeertitel 
 
Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Rheden’. 
 
 
Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 15 december 2020, nr. 17. 
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Tarieventabel 2021 
behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 
 

 
Hoofdstuk 1 Grafrechten particulieren graven en natuurgraven 
 
1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf 

wordt gerekend: 
 

   

1.2  Natuurgraven  
1.2.1 Natuurgraf één persoon onbepaalde tijd € 3.550,00 
1.2.2 Natuurgraf twee personen onbepaalde tijd € 5.250,00 
1.2.3 Natuurgraf voor kinderen onbepaalde tijd € 2.200,00 

1.2.4 Natuurgraf voor het bijzetten van urnen € 2.200,00 
   
1.3 Particulieren graven  

1.3.1 Particulier graf voor een periode van 30 jaar € 1.817,00 
1.3.2 Particulier graf voor een periode van 50 jaar € 3.027,00 
1.3.3 De bedragen voor de periodes van 30 en 50 jaar worden met 50% 

verhoogd bij het plaatsen van drie kisten. 
 

   
1.4 Voor het verlengen van de periodes 30 en 50 jaar grafrecht:  
1.4.1 verlenging met 5 jaar € 308,00 

1.4.2 verlenging met 10 jaar € 616,00 
1.4.3 verlenging met 20 jaar € 1.231,00 
   
1.5 Algemeen onderhoud gedenkpark is voor particulier graf per jaar € 90,00 
   
1.6 Afkoop onderhoud  

1.6.1 Afkoop onderhoud 5 jaar € 405,00 
1.6.2 Afkoop onderhoud 10 jaar € 810,00 
1.6.3 Afkoop onderhoud 20 jaar € 1.530,00 
1.6.4 Afkoop onderhoud 30 jaar € 2.250,00 
1.6.5 Afkoop onderhoud 50 jaar € 3.870,00 
   
1.7 Kindergraven  

1.7.1 Particulier kindergraf voor een periode van 30 jaar € 908,00 
1.7.2 Particulier kindergraf voor een periode van 50 jaar € 1.514,00 
   
1.8 Voor het verlengen van de periodes 30 en 50 jaar grafrecht:  
1.8.1 verlenging met 5 jaar € 152,00 
1.8.2 verlenging met 10 jaar € 303,00 
1.8.3 verlenging met 20 jaar € 606,00 

   
1.9 Algemeen onderhoud particulier kindergraf per jaar € 60,40 

   
1.10 Afkoop onderhoud  
1.10.1 Afkoop onderhoud 5 jaar € 271,80 
1.10.2 Afkoop onderhoud 10 jaar € 543,60 

1.10.3 Afkoop onderhoud 20 jaar € 1.026,80 
1.10.4 Afkoop onderhoud 30 jaar € 1.510,00 
1.10.5 Afkoop onderhoud 50 jaar € 2.597,20 
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1.11 Urnennissen/urnengraven  
1.11.1 Particulier urnengraf voor een periode van 30 jaar € 1.009,00 
   

1.12 Voor het verlengen van de periode 30 jaar  
1.12.1 Verlenging met 5 jaar € 167,00 
1.12.2 Verlenging met 10 jaar € 336,00 
1.12.3 Verlenging met 20 jaar € 670,00 
   
1.13 Algemeen onderhoud gedenkpark is voor particulier urn graf per 

jaar € 60,40 
   
1.14 Afkoop onderhoud  
1.14.1 Afkoop onderhoud 5 jaar € 271,80 

1.14.2 Afkoop onderhoud 10 jaar € 543,60 
1.14.3 Afkoop onderhoud 20 jaar € 1.026,80 
1.14.4 Afkoop onderhoud 30 jaar € 1.510,00 

   
1.15 Particulier urnennis voor 20 jaar € 935,00 
   
1.16 Voor het verlengen van de periode 5 jaar € 157,00 
   
1.17 Algemeen onderhoud gedenkpark is voor particulier urnennis per 

jaar € 23,30 

   
1.18 Afkoop onderhoud 20 jaar € 396,10 
   
1.19 Tijdelijke urnennis voor 1 jaar € 125,00 
   
1.20 Verlenging tijdelijke nis maximaal 1 jaar € 62,50 

   
1.21 Een urnennis in een veldbloem voor 3 jaar € 445,00 
   
1.22 Een urnennis in een veldbloem voor 5 jaar €  665,00 
   
1.23 Een urnennis in een veldbloem voor 10 jaar € 1.335,00 
   

1.24 Verlenging veldbloem nis per jaar € 150,00 
   
1.25 Algemeen onderhoud gedenkpark is voor veldbloem per jaar € 23,30 
   
1.26 Afkoop onderhoud  
1.26.1 Afkoop onderhoud 5 jaar € 104,85 
1.26.2 Afkoop onderhoud 10 jaar € 209,70 

   
1.27 De rechten op de natuurbegraafplaats ‘Het Bos’ te Dieren 

genoemde bedragen worden met 10% verhoogd.  
   
1.28 De rechten in het urnenbos op Heiderust genoemde bedragen 

worden met 10% verhoogd.  
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Hoofdstuk 2 Begraafkosten 
 
2.1 Begraafkosten: hier zijn inbegrepen de kosten van het graf 

uitzoeken, graf delven, voorlopen graf sluiten, geluid bij het graf, 
en een bordje met de naam van de overledene.  

2.1.2 Begraven van een overledene van 12 jaar en ouder € 785,00 
2.1.3 Begraven van een overledene jonger dan 12 jaar € 592,00 
2.1.4 Begraven van een overledene jonger dan 1 jaar € 297,00 
   

2.2 Begraven van twee overledenen van 12 jaar en ouder  tegelijk € 1.459,00 
   
2.3 Begraven van twee overledenen jonger dan 12 jaar tegelijk € 728,00 
   

2.4 Begraven van twee overledenen jonger dan 1 jaar tegelijk € 374,00 
   
2.5 Begraven of verstrooien van jonger als 24 weken € 73,00 

   
2.6 Begraven in een algemeen graf € 785,00 
   
2.7 Een technische uitvaart zonder nabestaande in een algemeen graf € 525,00 
   
2.8 Begraven op buitengewone uren op maandag tot en met vrijdag 

vóór 09.00 uur of ná 16.00 uur:  

 het bedrag wordt verhoogd met € 322,00 
   
2.9 Op zaterdag wordt het bedrag verhoogd met € 388,00 

 
Hoofdstuk 3 Asbestemmingen 
 

3.1 Het bijzetten van een asbus/urn € 254,00 
   
3.2 Het bijzetten van meerdere asbussen of urnen tegelijk € 316,00 
   
3.3 Het verstrooien van as € 73,00 
   
3.4 het verstrooien van meerdere asbussen tegelijk € 90,00 

   
3.5 Het verstrooien op buitengewone uren op maandag tot en met 

vrijdag vóór 09.00 uur of ná 16.00 uur:  
 het bedrag wordt verhoogd met € 75,00 
   
3.6 Op zaterdag wordt het bedrag verhoogd met € 155,00 

 

Hoofdstuk 4 Vergunningen tot het plaatsen van monumenten en algemeen 
onderhoud gedenkpark 

 
4.1 Vergunning plaatsen van een groot monument € 217,70 
   
4.2 Vergunning plaatsen van een klein monument (< 0.75 m²) € 150,00 

   
4.3 De onderdelen 4.1 en 4.2 worden met 50% verhoogd als het 

monument zich uitstrekt over twee graven.  
   
4.4 Onderhoud voor een algemeen graf met monument €  40,30 
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4.5 Vergunning voor het plaatsen van een kelder in een particulier 
graf € 314,50 

   

4.6 Vergunning voor het plaatsen van een dubbele kelder  in twee 
particulier graven € 591,10 

   
4.7 De aanschaf en het plaatsen van een kelder in een particulier 

urnengraf € 273,50 
   

4.8 Het verwijderen van de grafbedekking op verzoek van de 
belanghebbende geplaatst vóór 1 januari 2011 € 138,00 

 
Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van particuliere graven en urnennissen 

 
5.1 Het inschrijven en overboeken van particuliere graven en 

urnennissen in het register € 25,00 

 
Hoofdstuk 6 Lichten en ruimen 
 
6.1 Vergunning voor het opgraven van een stoffelijk overschot € 77,80 
   
6.1.2 Het bedrag wordt verhoogd met de kosten voorafgaand 

bekendgemaakt aan de aanvrager  

   
6.2 Na lichting van een stoffelijk overschot bedoeld als in 6.1 bij 

herbegraving in hetzelfde graf € 323,00 
   
6.3 Voor het opgraven van een asbus € 325,00 
   

6.4 Na lichting van een asbus bedoeld als in 6.3 bij herbegraving in 
hetzelfde graf € 254,00 

 
Hoofdstuk 7 Overige kosten 
 
7.1 Het verstrekken van een registratieset artikel 8 Wet op de 

lijkbezorging € 25,00 

   
7.2 Het gebruik van de aula en buitenplaats op de begraafplaatsen 

voor alleen een herdenking is per uur € 425,00 
   
7.3 Voor extra gebruik van de aula’s op de begraafplaatsen voor 

alleen een herdenking is per ½ uur € 201,00 
   

7.4 Toeslag aula buiten de regulieren tijden € 140,00 
   

7.5 Een bronzen herdenkingsplaatje op het strooiveld voor 5 jaar € 256,20 
   
7.6 De periode van het herdenkingsplaatje voor 5 jaar € 169,30 
   

7.7 Een uittreksel uit het register van grafgegevens € 19,90 
   
7.8 Een vergunning om met de auto op de begraafplaats Heiderust te 

rijden € 25,00 
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7.9 Het plaatsen van (een) Pagoda-tent(en) € 350,00 
   
7.10 De huur van mobile geluidsinstallatie € 75,00 

   
7.11 Opbouw stroom ten behoeve van de buiten aula € 65,00 
   
7.12 Het huren van klap stoelen is per stuk € 1,25 
   
7.13 Het graf groen maken € 35,00 

   
7.14 Een houten schijf met opschrift ten behoeve van het 

Natuurgedeelte op begraafplaats Heiderust € 155,00 
   

7.15 De huur van de loopkoets € 185,00 
 


