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Samenvatting 

Wij hebben de modelverordening lijkbezorgingsrechten aangepast in verband met: 
- de nieuwe model-beheersverordening begraafplaatsen (Ledenbrief 10/015 - model-

beheersverordening begraafplaatsen - 3 februari 2010); 

- de wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 2009, 320 en Stb. 2011, 4). 
De nieuwe modelverordening lijkbezorgingsrechten met toelichting is als bijlage opgenomen. 

De lijkbezorgingsrechten zijn retributies die de gemeente kan heffen op grond van artikel 229, 
eerste lid, onder a en b, van de Gemeentewet. Zij worden geheven voor het gebruik van de 
gemeentelijke begraafplaats of het gemeentelijke crematorium en voor het genot van in verband 
daarmee door de gemeente verleende diensten. 

Ook vragen wij uw aandacht voor ons model kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten, dat 
medio 2011 op onze website is gepubliceerd. De VNG heeft met de rijksoverheid afgesproken dat 
de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen transparanter wordt. Het model 
kostenonderbouwing zorgt voor een eenduidige, transparante onderbouwing van de 
lijkbezorgingsrechten. Hierdoor krijgt een gemeente een goed inzicht in de eigen processen en de 
daaraan verbonden kosten. Bij publiciteit over verschillen tussen gemeenten zijn de echte feiten 
goed te achterhalen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Wij hebben de modelverordening lijkbezorgingsrechten aangepast in verband met: 
de nieuwe modej-beheersvergrdening begraafplaatsen (Ledenbrief 10/015 - model-
beheersverordening begraafplaatsen - 3 februari 2010); 

- de wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 2009, 320 en Stb. 2011, 4). 

De lijkbezorgingsrechten zijn retributies die de gemeente kan heffen op grond van artikel 229, 
eerste lid, onder a en b, van de Gemeentewet. Zij worden geheven voor het gebruik van de 
gemeentelijke begraafplaats of het gemeentelijke crematorium en voor het genot van in verband 
daarmee door de gemeente verleende diensten. Bijvoorbeeld voor: 

het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf; 
voor het begraven of cremeren; 
voor het grafonderhoud. 

De wijzigingen in de modelverordening lichten wij hieronder toe. 

Model kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten 
Van de gelegenheid maken wij gebruik u te wijzen op ons model kostenonderbouwing 
lijkbezorgingsrechten dat wij op 5 juli 2010 hebben gepubliceerd. De VNG heeft met de 
rijksoverheid afgesproken dat de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen transparanter 
wordt. Het model kostenonderbouwing zorgt voor een eenduidige, transparante onderbouwing van 
de lijkbezorgingsrechten. Hierdoor krijgt een gemeente een goed inzicht in de eigen processen en 
de daaraan verbonden kosten. De continuïteit van de jaarlijkse overzichten geeft een goed beeld 
in de kostenontwikkelingen en de inspanningen van de gemeente. Bij publiciteit over verschillen 
tussen gemeenten zijn bovendien de echte feiten goed te achterhalen. 



Wijzigingen in de modelverordening lijkbezorgingsrechten 
De wijzigingen in de modelverordening lijkbezorgingsrechten betreffen de volgende zaken. 

Wijzigingen in tekst verordening 
• Aanpassing van de begripsomschrijvingen en de tarieventabel in verband met het onderscheid 

tussen de twee graftypen, te weten algemene graven en particuliere graven (graven waarop een 
uitsluitend recht is gevestigd). 

• Aanpassing van de verwijzingen in de artikelen 6 tot en met 9. 
• Splitsing van de slotbepalingen in overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel (de artikelen 

13, 14 en 15). 

Wijzigingen in tarieventabel 
• Uitsluitend recht alleen voor bepaalde tijd overeenkomstig de regeling in de model-

beheersverordening (5, 10, 15, 20, 25 of 30 jaar). 
• Minimumtermijn vooreen uitsluitend recht is 10 jaar geworden (was 20 jaar). Verlenging is 

mogelijk, waarbij de beheerder van de begraafplaats kan bepalen dat de termijn minimaal 5 en 
maximaal 20 jaar is. Hiervoor is in de model-beheersverordening gekozen. De tariefbepalingen 
in de modelverordening lijkbezorgingsrechten zijn hierop afgestemd. 

• Er zijn aparte tariefbepalingen opgenomen voor begraven of cremeren na ruiming van een graf 
(onderdelen 2.4 en 3.4). 

• De tariefbepalingen voor het verstrooien van as zijn in een apart hoofdstuk 5 geplaatst (was 
onderdeel hoofdstuk 8). Verstrooien kan niet plaatsvinden in of op een algemeen graf, waardoor 
die tariefbepalingen zijn vervallen. 

• Aanpassing tariefbepalingen grafbedekking en onderhoud (hoofdstuk 6) in verband met de 
gewijzigde beheersverordening. 

• Aanpassing van de afkooptabel (afkoop voor periode van 5 jaar of een veelvoud daarvan; 
onderdeel 6.5). 

• Aanpassing van de tariefbepalingen over inschrijven en overboeken van een uitsluitend recht 
(hoofdstuk 8). 

• Tariefbepaling voor het ruimen van een graf (nu hoofdstuk 9) geldt alleen voor het zogenaamde 
schudden van een graf. Volgens de parlementaire stukken geschiedt het ruimen van een graf 
niet op verzoek. 'Schudden' is een vorm van ruimen (en niet van opgraven) en betekent dat de 
overblijfselen van een lijk worden verzameld en dieper in het graf worden geplaatst zodat er 
ruimte in een graf vrijkomt. 

• Toevoeging van een tariefbepaling voor het na ruimen beschikbaar houden van een asbus voor 
herbegraving of verstrooiing (nieuw onderdeel 9.7). 

• Toevoeging aan de overige tariefbepalingen (nu hoofdstuk 10) van een tariefbepaling voor het 
gebruik van de ontvangstruimte en van een muziekinstallatie. 

Wijzigingen in toelichting 
De toelichting is aangepast in verband met bovenstaande wijzigingen. Bijzonderheden daarbij zijn: 
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• Er is een passage opgenomen over doorbreking van natrekking van de eigendom van 
grafbedekking (nieuw artikel 32a Wet op de lijkbezorging). Dit betekent dat de gemeente als 
eigenaar van de grond niet langer door natrekking de eigendom van de grafbedekking verkrijgt. 
De wetswijziging is een reactie op Hoge Raad 25 oktober 2002, nr. C00/282, Belastingblad 
2003, blz. 765, waarin de Hoge Raad besliste dat graftekens en dergelijke door natrekking 
eigendom van de eigenaar van de grond zijn. Voor bestaande situaties heeft de wetgever de 
oorspronkelijke rechtstoestand hersteld via artikel 84b Wet op de lijkbezorging, dat bij de 
Reparatiewet BZK 2010 is toegevoegd aan de Wet op de lijkbezorging (artikel XIV, onder F, van 
de Wet van 13 december 2010, Stb. 2011, 4). Hierdoor hebben de oorspronkelijke 
rechthebbenden op een graf, of hun rechtverkrijgenden onder algemene titel weer de eigendom 
teruggekregen. 

• Ter (aanvullende) onderbouwing van ons standpunt dat bij lijkschouwing niet altijd sprake hoeft 
te zijn van een algemeen belang hebben wij bij de lijkschouwingsrechten een verwijzing 
opgenomen naar Kamerstukken II 2007/08, 30696, nr. 9, pag. 20. Daar staat: 'Reeds op basis 
van de huidige wet is het voor nabestaanden mogelijk om een lijkschouw en identificatie te 
verzoeken. De kosten komen voor rekening van de nabestaanden. Het wetsvoorstel brengt 
hierin geen verandering.' 

Tot slot 
De nieuwe modelverordening lijkbezorgingsrechten kent een aanzienlijk aantal wijzigingen ten 
opzichte van het oude model. Om deze reden hebben wij geen wijzigingsverordening opgesteld, 
maar presenteren wij u de volledige nieuwe modelverordening. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze leden brief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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