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Onderwerp

Intrekken van de heffingsverordening 2017 begraafplaatsen en crematoria gemeente
Amsterdam met bijbehorende tarieventabel en vaststellen van de heffingsverordening
2018 begraafplaatsen en crematoria gemeente Amsterdam met bijbehorende
tarieventabel.
De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 12 september 2017
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1329);
Gelet op artikel 229, lid 1a en 1b van de Gemeentewet,
Besluit:

1. in te trekken de verordening op de heffing en de invordering van de
lijkbezorgingsrechten 2017 begraafplaatsen en crematoria gemeente
Amsterdam,
2. vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van de
lijkbezorgingsrechten 2018 begraafplaatsen en crematoria gemeente
Amsterdam,
Artikel 1
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder :
a. aanvrager: degene die - al dan niet door tussenkomst van een
uitvaartondernemer - opdracht geeft voor een begrafenis, crematie, bijzetting,
herdenkingsplechtigheid of asverstrooiing, degene die de uitgifte van een graf of
urnenplaats verzoekt en degene die het plaatsen van een naamplaatje op een
gedenkmuur of gedenkzuil verzoekt.
b. algemeen graf: een graf, dat in beheer is bij de gemeente, waarin gelegenheid
wordt gegeven tot het doen begraven van lijken.
c. algemene nis: een niet voor publiek toegankelijk ruimte in een crematorium, die
bestemd is voor de tijdelijke bijzetting van asbussen.
d. asbus: een bus ter berging van de as van een overledene.
e. begraafplaats:
* De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, stadsdeel Oost;
* De Nieuwe Noorder, Buikslotermeerdijk 83, stadsdeel Noord;
* Ransdorp, Dorpsweg 85, stadsdeel Noord;
* Zunderdorp, Achterlaan 12, stadsdeel Noord;
* Holysloot, Dorpsstraat 30, stadsdeel Noord;
* Durgerdam, Durgerdammerdijk 76, stadsdeel Noord;
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* Nieuwendam, Brede Kerkepad 8, stadsdeel Noord;
* Schellingwoude, Wijkergouw 6, stadsdeel Noord;
* Buiksloot, Buiksloterkerkpad 10, stadsdeel Noord;
* Driemond, Provincialeweg 2, stadsdeel ZuidOost;
* de gesloten begraafplaats Huis te Vraag, Rijnsburgstraat 51, stadsdeel Zuid.
college: college van burgemeester en wethouders.
crematorium:
* het crematorium “De Nieuwe Ooster”, gelegen op de begraafplaats De
Nieuwe Ooster;
* het crematorium “De Nieuwe Noorder”, gelegen op de begraafplaats De
Nieuwe Noorder.
beheerder: de functionaris, die door het college is belast met het (dagelijkse)
beheer van een begraafplaats en crematorium.
dorpskerkhoven Noord
de begraafplaatsen Ransdorp, Zunderdorp, Holysloot, Durgerdam, Nieuwendam,
Schellingwoude en Buiksloot in stadsdeel Noord.
eigen graf: een particulier graf dat tot 1 januari 2010 is uitgegeven onder de
benaming 'eigen graf'.
gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een
ruimte in een algemeen graf, urnenplaats of op een gedenkmuur of gedenkzuil is
verleend.
gedenkmuur: een muur, dat in beheer is bij de gemeente, waarop ter herinnering
aan overledenen naamplaatjes kunnen worden aangebracht.
gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat of ander
monument ter nagedachtenis aan één of meer overledenen.
gedenkzuil: een zuilvorming gedenkteken, dat in beheer is bij de gemeente,
waarop ter herinnering aan overledenen naamplaatjes kunnen worden
aangebracht.
graf: een ruimte waar een lijk of de restanten daarvan wordt begraven
grafakte: de beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarin
overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door het college het
grafrecht wordt verleend.
grafbedekking: gedenktekens of beplanting die op een graf of urnenplaats zijn
geplaatst.
grafrecht:
- het recht van gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een urnenplaats,
het doen plaatsen van een naamplaatje, hetzij
- het uitsluitend recht op een particulier graf.
keldergraf: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere
lijken kunnen worden begraven en - indien toegestaan - asbussen kunnen
worden bijgezet. Keldergraven kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse
muur of wand.
onderhoudsbijdrage: een verplichte bijdrage in het onderhoud van de
begraafplaats voor gebruikers en rechthebbenden.
particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon
het uitsluitend recht is verleend.
particulier kindergraf: een particulier graf, waarvoor aan een natuurlijke of
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en
begraven houden van lijken en het bijzetten van asbussen of urnen van kinderen
tot en met 11 jaar.
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w. rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is
verleend op een particulier graf.
x. strooiweide: terrein op de begraafplaats dat bestemd is om permanent as op te
verstrooien.
y. uitsluitend recht
Het uitsluitend recht omvat het recht om in een particulier graf
het doen begraven en begraven houden van lijken;
het doen bijzetten van asbussen of urnen en
het doen verstrooien van as in het graf.
z. urn: een voorwerp ter berging van de as uit één of meer asbussen.
aa. urnengraf: een graf, dat in beheer is bij de gemeente, waarin gelegenheid wordt
gegeven tot het doen begraven van asbussen of urnen.
ab. urnennis: een nis in de urnenmuur of kelder in het urnenplateau, die bij de
gemeente in beheer zijn, waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen
bijzetten van asbussen of urnen.
ac. urnenplaats: een urnengraf, een urnenkelder, een nis in de urnenmuur of een
kelder in het urnenplateau, een sierurn in de vijver, of een andere ruimte, die bij
de gemeente in beheer zijn, waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen
begraven of bijzetten van asbussen of urnen.
ad. wet: de Wet op de lijkbezorging en de daaruit voortvloeiende regelgeving.
ae. zandgraf: een graf in de grond.
Artikel 2
BELASTBAAR FEIT
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de
begraafplaats en crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten
in verband met de begraafplaats en het crematorium.
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
VRIJSTELLING
Voor de werkzaamheden, die verband houden met het opgraven van een stoffelijk
overschot of voor het verwijderen van een asbus op rechterlijk gezag worden geen
rechten geheven.
Artikel 5
HEFFINGSMAATSTAF EN BELASTINGTARIEF
1.
De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in
de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de
daarbij behorende bijzondere bepalingen.
2.
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de
tarieventabel, opgenomen in de bij deze verordening, genoemde eenheid voor
een volle eenheid gerekend.
Artikel 6
BELASTINGTIJDVAK
1.
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar
gelijk aan het kalenderjaar.
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In geval van afkoop van rechten voor meerdere jaren mogelijk is en door
betaling ineens worden voldaan is het belastingtijdvak gelijk aan de periode
waarvoor wordt afgekocht.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het belastingtijdvak in het jaar
van aanvang van het gebruik gelijk aan het aantal in dat kalenderjaar nog aan
te vangen kalendermaanden.

Artikel 7
WIJZE VAN HEFFING
De rechten worden geheven door middel een aanslag of door middel van een
gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.
Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 8
ONTSTAAN BELASTINGSCHULD / AANVANG EN EINDE
BELASTINGPLICHT
1.
De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang
van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de
belastingplicht.
2.
Bij beëindiging van het uitsluitend recht op een particulier graf of
gebruiksrecht op een urnenplaats in de loop van het belastingjaar wordt geen
restitutie verleend van reeds betaalde of nog verschuldigde graf-,
onderhouds- of gebruiksrechten betreffende dat belastingjaar.
Artikel 9
BETALINGSTERMIJN
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
rechten worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van de
aanslag.
2.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid
gestelde termijn.
Artikel 10
KWIJTSCHELDING
Van de rechten geheven op grond van deze heffingsverordening wordt geen
kwijtschelding verleend.
Artikel 11
NADERE REGELS DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de lijkbezorgingsrechten.
Artikel 12
OVERGANGSRECHT
1.
Met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van
de heffing worden Heffingsverordening Begraafplaatsen en Crematoria
Gemeente Amsterdam 2017 ingetrokken met dien verstande dat zij van
toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.
Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in
artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in
het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende
periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten
hiervoor in die periode plaatsvindt.
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Artikel 13
INWERKINGTREDING
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van één dag na die van de
bekendmaking, maar niet eerder dan 1 januari 2018.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
Artikel 14
CITEERTITEL
Deze verordening kan worden aangehaald als de Heffingsverordening
Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente Amsterdam 2018.
3. het verwerken van de budgettair neutrale financiële effecten bij de
meerjarenbegroting 2018 – 2021.
Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd
in zijn vergadering op 9 november 2017.
De plv. voorzitter

E. Ünver
De raadsgriffier

mr. M. Pe MEC
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