Gemeente Grootegast
Verordening grafrechten 201 8
De raad van de gemeente Grootegast;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017,
gelet op de Algemene wet bestuursrecht en 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 grafrechten 2018

Artikel 1 Aard van de rechten; belastbare feiten
Onder de naam van "grafrechten" worden rechten geheven terzake van het genot van de in de bij
deze verordening behorende tabel vermelde, door het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Artikel 2 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene die uit eigen hoofde of in opdracht van een ander de
diensten als bedoeld in artikel I aanvraagt, dan wel aan wie of ten behoeve van wie die diensten
worden verstrekt.

Artikel 3 Maatstaf van heffing; tarieven
De rechten worden geheven naar de maatstaven, opgenomen in de tot deze verordening behorende
tabel en berekend aan de hand van de in die tabel opgenomen tarieven, met inachtneming van de in
de tabel gegeven aanwijzingen.

Artikel 4Wljze van heffing
De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende, schriftelijke kennisgeving

Artikel 5 Betaling
De rechten moeten worden betaald binnen vier weken na de dagtekening van de schriftelijke
kennisgeving.

Artikel 6 Overgangsbepaling; inwerkingtreding; citeertitel

1.

2.
3.
4.

De "Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten 2017" van
13 december 2016 wordt ingetrokken 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.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari2018.
Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening grafrechten 2018".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Grootegast
in de openbare vergadering van 21 november 2017,
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TABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING GRAFRECHTEN 2018

Tabelomschrijving:
1. Voor het begraven van een lijk van een persoon
a. van of boven zes jaar
b. beneden zes jaar

€
€

773,45
384,85

2. Voor het bijzetten van een asbus
a. in een (urnen)graf
b. in een nis in de urnenmuur

€
€

384,85
191,90

€
€

111,90
111,90

€

81,35

3. Voor het verstrooien van as:

a. op een graf, per asbus
b. op een verstrooiingsplaats, per asbus
4. Voor begraving of bijzetting op een ander uur dan de uren
daarvoor vastgesteld, boven het recht bedoeld onder 1 en 2

Tarief:

5. Voor het plaatsen van een grafkelder:
f . in een graf bestemd voor een overledene van of boven zes jaar:
a. voor een enkele kelder
b. voor twee kelders tegelijk
2. in een graf bestemd voor een overledene beneden zes jaar (één kelder)

€ 534,60
€ 1.070,50
€ 267,35
€

267,35

€

224,60

8. Voor het aanbrengen van de naam, geboortedatum en datum overlijden
van de overledene op de afdekplaat voor de nis in de urnenwand

€

279,75

9. Voor het onderhouden van op een particulier (urnen)graf geplaatste
grafbedekking (gedenkteken, grafbeplanting), waarvan het onderhoud
wordt overgedragen aan de gemeente, per jaar en per (urnen)graf

€

83,95

6. Voor het plaatsen van een urnenkelder
7. Voor het verlenen van een vergunning voor het hebben van een
grafbedekking (gedenkteken, grafbeplanting) op een particulier (urnen)graf,
Voor het verlenen van een vergunning tot wijziging, herstel of vervanging
van een grafdekking, wordt geen recht geheven.

Onder "onderhouden" wordt geen vernieuwing of herstel, noch (bij)levering
van heesters verstaan, doch wel eventueel verfwerk. Het voortdurend en
volledig onderhoud van een op een particulier (urnen)graf geplaatste
grafbedekking kan tot het tijdstip, waarop de betreffende begraafplaats
gesloten wordt verklaard, aan de gemeente worden overgedragen door
voldoening van een bijdrage ineens in de gemeentekas van 3O-voud van
de som, te heffen voor het jaarlijks volledig onderhoud.
10. Voor het uitsluitend recht om voor onbepaalde tijd:

a. een lijk of één of twee asbussen in een particulier (urnen)graf
op de begraafplaats te doen begraven/bijzetten, indien de
overledene zes jaar of ouder was
b. idem, betreffende een overledene jonger dan zes jaar
c. maximaal twee asbussen te bewaren in een nis in de urnenmuur
d maximaal vier asbussen te bewaren in een nis in de urnenmuur
11. Voor het op schriftelijke aanvraag van de rechthebbende:

€ 1.987,30

€

993,05

€ 1.987,30
€3.974,70

a. opgraven van een lijk en vervolgens opnieuw begraven in hetzelfde particuliere graf € 772,40
b. opgraven van een lijk en vervolgens opnieuw begraven in een ander particulier graf € 1.544,90
c. opgraven van een asbus uit een particulier (urnen)graf
€ 384,85
d. verwijderen van een asbus uit een nis in de urnenmuur
€ '191,90
particulier
(urnen)graf
e. ruimen van een
€ 772,40

Behoort bij raadsbesluit van 21 november 2017,
De

