
       
   
   

  
  
    

 

  

     

           
              

   

          
  

   
          

        
  

    
           

          
    

       
         

           
   

          
           
    

          
   

           
    

         
              

         
           

         
  

Raadsbesluit GEMEENTEBESTUUR 

onderwerp Verordening lijkbezorgingsrechten Venlo 
2023 

ons kenmerk 1823640 
team RGSORU 

raadsnummer 2022 29-8 steller MC Stadlander 

raadsvergadering d.d. 4 november 2022 doorkiesnummer 077-3597266 
e-mail m.stadlander@venlo.nl 
datum 1 september 2022 

De raad van de gemeente Venlo; 

gelezen het voorstel van het college van 4 oktober 2022, registratienummer 1823640; 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen: 

De Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023 
(Verordening lijkbezorgingsrechten 2023) 

Artikel 1 Definities 
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. Begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen Venlo, Blerickse Bergen, Tegelen, 

Belfeld en Velden; 
b. Graf: een zandgraf of keldergraf; 
c. Grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken 

worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van 
een bovengrondse muur of wand; 

d. Asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 
e. Urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen; 
f. Particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het 

uitsluitend recht is verleend tot: 
- het doen begraven en begraven houden van lijken, lichaamsdelen en foetussen; 
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
- het doen verstrooien van as; 

g. Particulier urnengraf: een graf 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; 

h. Particulier urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend 
recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder 
urnen; 

i. Grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, urnengraf of urnennis; 
j. Gedenkteken: voorwerp op een graf, urnengraf of urnennis voor het aanbrengen van 

opschriften; 
k. Strooiveld: een daartoe aangewezen plaats op de begraafplaats waar as van een 

overledene wordt verstrooid; 



           
  

  
             

            

 
              
              

     
              

   
              

     

   
           

        

 
     

        
            

          

   
              

          
              

 
        

 
          

               
               

      

  
              

         

 
       

Vrije grafkeus: nabestaanden kiezen zelf binnen randvoorwaarden locatie voor het graf l. 
op de begraafplaats. 

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

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 Tarieven en maatstaven van heffing 
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij 

deze verordening behorende tabel. 
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 

genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

Artikel 5 Wijze van heffing 
De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, 
waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur. 

Artikel 6 Vrijstellingen 
De rechten worden niet geheven voor: 
a. het opgraven van een lijk, lichaamsdeel, foetus of asbus op rechterlijk gezag; 
b. het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden 

moeder in één kist worden begraven of in één asbus worden bijgezet. 

Artikel 7 Termijn van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten 

worden betaald binnen 2 maanden na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het 1e lid gestelde termijn. 

Artikel 8 Kwijtschelding 
Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 9 Overgangsrecht 
De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2022” vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 
2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, 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 10 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van 

bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. 

Artikel 11 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: ”Verordening lijkbezorgingrechten 2023”. 



        

  

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2022. 

De griffier De voorzitter 

Geert van Soest Antoin Scholten 



    
 

         

        
            

 
        
          

   
         

         
         

           

     
           

    
           

   
          

  
          

 
     

 
         

 

   
        

          
 

           
  
           

      
           

          
 

          

         
           

   
         

 

Raadsbesluit 

Tarieventabel behorende bij de “Verordening lijkbezorgingrechten 2023” 
Hoofdstuk 1 Begraven 
1.1 Voor het begraven van een lijk, lichaamsdeel of foetus wordt € 554,00 

geheven 
1.1.1 Ingeval de onder lid 1.1 genoemde dienstverleningen betrekking 

hebben op een persoon beneden 12 jaar wordt de helft van het 
recht geheven. 

1.1.2 Ingeval de onder lid 1.1 genoemde dienstverleningen betrekking 
hebben op een persoon beneden 1 jaar of foetus wordt een kwart 
van het tarief geheven. 

1.1.3 Ingeval de onder lid 1.1 t/m 1.1.2 genoemde dienstverlening 
betrekking heeft op meer dan één overledene van dezelfde 
familie die gelijktijdig in eenzelfde graf worden begraven, wordt 
voor de tweede en volgende overledenen de helft van het tarief 
geheven. 

Hoofdstuk 2 Bijzetten van asbussen en urnen 
2.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn in een begraaflaag van € 554,00 

een particulier graf wordt geheven 
2.2 Voor het bijzetten van een asbus of urn in de bovenlaag van een € 85,40 

particulier graf wordt geheven 
2.3 Voor het bijzetten van een asbus of urn in een particulier € 85,40 

urnengraf wordt geheven 
2.4 Voor het bijzetten van een asbus of urn in een particuliere € 21,35 

urnennis wordt geheven 
2.5 Verstrooien op een gemeentelijke begraafplaats € 42,70 

Hoofdstuk 3 Grafbedekking 
3.1 Voor het stichten van gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken € 85,40 

of kruis 

Hoofdstuk 4 Opgraven en lichten 
4.1 Voor het opgraven van een lijk, lichaamsdeel, foetus wordt € 854,00 

geheven 
4.2 Voor het na het opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf € 170,81 

wordt geheven 
4.3 Voor het na het opgraven weer opnieuw begraven in een ander € 554,00 

graf wordt geheven 
4.4.1 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn uit een € 554,00 

begraaflaag van een particulier graf wordt geheven 
4.4.2 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn uit de € 85,40 

bovenlaag van een particulier graf of uit een particulier urnengraf 
wordt geheven 

4.4.3 Voor het verwijderen van een asbus of urn uit een urnennis wordt € 21,35 
geheven 

4.5 Ingeval de onder lid 4.1 t/m 4.4.1 genoemde dienstverleningen 
betrekking hebben op een persoon beneden 12 jaar wordt de helft 
van het tarief geheven. 

4.6 Ingeval de onder lid 4.1 t/m 4.4.1 genoemde dienstverleningen 
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Raadsbesluit 

betrekking hebben op een persoon beneden 1 jaar of foetus wordt 
een kwart van het tarief geheven. 

Hoofdstuk 5 Verlenen van rechten 
5.1 Het basisjaartarief € 114,00 
5.2 Voor het verlenen van een recht op een particulier graf wordt 

geheven: 
- voor een periode van 10 jaar, 10 keer het basisjaartarief 
- voor een periode van 15 jaar, 15 keer het basisjaartarief 
- voor een periode van 20 jaar, 20 keer het basisjaartarief 
- voor een periode van 25 jaar, 25 keer het basisjaartarief 
- voor een periode van 30 jaar, 30 keer het basisjaartarief 
- voor een periode van 40 jaar, 40 keer het basisjaartarief 

5.3 Voor het verlengen van een recht op een particulier graf van 1 
tot maximaal 20 jaar, wordt per jaar geheven het basisjaartarief. 

5.4 Ingeval de onder lid 5.2 of 5.3 genoemde dienstverleningen 
betrekking hebben op een dubbelbreed particulier graf wordt 
het dubbele basisjaartarief geheven. 

5.5 Ingeval de onder lid 5.2 of 5.3 genoemde dienstverleningen 
betrekking hebben op een eigen urnengraf of urnennis wordt de 
helft van het recht geheven. 

5.6 Ingeval de onder lid 5.2 of 5.3 genoemde dienstverleningen 
betrekking hebben op een persoon beneden 12 jaar wordt een 
kwart van het recht geheven. 

5.7 Ingeval de onder lid 5.2 of 5.3 genoemde dienstverleningen 
betrekking hebben op een persoon beneden 1 jaar of een 
foetus wordt een achtste van het recht geheven. 

5.8 Desgewenst kan een graf met vrije grafkeuze worden 
gereserveerd. Grafrecht gaat in op de dag van de 
overeenkomst. Tarief is het basisjaartarief per jaar. 

Hoofdstuk 6 Onderhoud graf 
6.1 Desgewenst kan een graf worden onderhouden (schoonmaken 

gedenkteken, bladruimen, snoeien, onkruid bestrijden, herstel 
beplanting, tweemaal per jaar (mei en oktober) eenjarig perkgoed 
planten en onderhouden. Tarief per jaar is het dubbele 
basisjaartarief. 
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