VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN BEGRAFENISRECHTEN
2022
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2021;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
BESLUIT:
de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2022 vast te stellen.
HOOFDSTUK 1
Artikel 1 Aard van de heffing
Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden rechten geheven voor het
gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen, voor het begraven van stoffelijke overschotten
en het bijzetten van asbussen op die begraafplaatsen, alsmede voor het in verband hiermede
van gemeentewege verlenen van diensten.
Artikel 2 Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. algemeen graf: een graf, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot
het door het college te bepalen doen begraven van lijken;
b. asbus: een hermetisch gesloten bus, bevattende het stoffelijk overschot van een overledene
na crematie;
c. begraafveld: de delen van een begraafplaats waar daadwerkelijk is begraven of wordt
begraven;
d. beheerder: de ambtenaar die is belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of
degene die hem vervangt;
e. beheersverordening: de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente
Groningen;
f. bijzetten van urnen: het plaatsen van urnen in de in sub k, n en r bedoelde ruimten;
g. gemeentelijke begraafplaats Selwerderhof, Esserveld, Klein Selwerderhof 1, Klein
Groningen Selwerderhof II, de Zuiderbergraafplaats, de Noorderbegraafplaats, de
gemeentelijke begraafplaats Hoogkerk, de gemeentelijke begraafplaats Noorddijk,
gemeentelijke begraafplaats Leegkerk, De Harener Hof, Eshof, begraafpark Ten Boer;
h. gewone uren van begraven: werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur;
i. graf: een grondgraf;
j. grafbedekking: een gedenkteken, graftuin of beplanting op een graf;
k. grafruimte: een ruimte, waarvoor het uitsluitend recht is verleend om stoffelijke
overschotten te begraven, asbussen en/of urnen kunnen worden bijgezet of om as te
verstrooien;
l. particuliere foetusgraven: een graf waarin foetussen kunnen worden bijgezet van levenloos
geboren vruchten jonger dan 24 weken;
m. 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, het doen
bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, het doen verstrooien van as;
n. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het

uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of
zonder urnen;
o. rechthebbende: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht tot
begraven in een grafruimte is verleend, danwel op een particulier graf, een particulier
urnengraf of een particuliere urnennis en diegene die redelijkerwijze geacht kan worden in
diens plaats te zijn getreden;
p. uitsluitend recht tot begraven: het recht om in een particuliere grafruimte één of meer
stoffelijke overschotten te doen begraven of begraven te houden;
q. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;
r. urnenruimte: een ruimte waarin uitsluitend urnen of asbussen kunnen worden bijgezet;
s. verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan
wel een plaats waarvoor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen
verstrooien;
t. vrij begraafveld op Selwerderhof: een veld waarop men, behoudens een minimale door de
beheerder te bepalen afstand tot andere graven, vrij is in de keus van de locatie van het graf en
het type monument (A,B of C).
u. partnergraf: een graf bestemd voor het begraven van twee met namen aangeduide
overledenen, dan wel één overledene en één asbus/urn naast elkaar. In een partnergraf worden
twee overledenen naast elkaar (en niet boven elkaar) begraven.
Artikel 3 Belastingplicht
De in artikel 1 bedoelde rechten worden geheven van de rechthebbende op de grafruimte of
van degene, die in deze verordening genoemde bevoegdheden en/of diensten aanvraagt, dan
wel van degene die van deze bevoegdheden en/of diensten gebruik maakt.
Artikel 4 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief, wijze van heffing en termijnen van betaling
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze
verordening opgenomen tarieventabellen.
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
3. De in de tarieventabellen opgenomen verschuldigde rechten worden geheven bij wege van
aanslag. Zij zijn invorderbaar in één termijn, welke vervalt vier weken na de dagtekening van
het aanslagbiljet.
4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid worden de in de tarieventabellen opgenomen
jaarlijkse rechten voor onderhoud voor het eerste jaar waarover zij verschuldigd zijn, alsmede
de overige in deze verordening genoemde rechten, geheven door middel van een
gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftelijk stuk. Zij dienen te worden voldaan in
één termijn, welke vervalt vier weken na de dagtekening van het schriftelijk stuk.
Artikel 6 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
1. De ‘Verordening begrafenisrechten 2021’ van 11 november 2020, nr. 5e, vervalt met
ingang van de in het derde 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. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening begrafenisrechten 2022’.
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 10 november
2021.
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