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Adviesnota raad 

Vaststellen verordening op de heffing en invordering 
begraafrechten en de verordening op het beheer en gebruik 
van de gemeentelijke begraafplaats   
 

Beslispunten 

 
1. Vaststellen verordening op de heffing en invordering begraafrechten 2023   

volgens raadsadvies nr. 23.035 en raadsbesluit nr. 23.036. 
2. Vaststellen verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke 

begraafplaats 2023 volgens raadsadvies nr. 23.035. en raadsbesluit nr. 23.038. 
 
Inleiding 

 
Voor de gemeentelijke begraafplaats de Hoge Boght bestaan er 2 verordeningen: de 
verordening op de heffing en invordering begraafrechten 2023 (verordening 
begraafrechten 2023) en de verordening op het beheer en gebruik van de 
gemeentelijke begraafplaats 2010. Beide verordeningen hebben met elkaar te maken 
maar tekstueel kwamen ze niet meer overeen. Daarom zijn ze nu beide 
geactualiseerd. Na vaststelling door uw raad treden de verordeningen in werking op 1 
mei 2023. 
 

Beoogd effect 

 

Begraafplaatsverordeningen en nadere regels die tekstueel met elkaar overeenkomen 
zodat alle regels en verplichtingen met betrekking tot de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomen.   
 

Argumenten 

 

1.1 Met de volgende wijzigingen actualiseren we de verordening begraafrechten 2023 

en sluit deze beter aan bij de hedendaagse gang van zaken. 

- In de begripsomschrijvingen, artikel 1, zijn tekstuele aanpassingen gedaan zodat 
deze in zowel de verordeningen als in de nadere regels overeenkomen. 

- Begripsomschrijvingen in Verordening begraafrecht zijn aangepast. 
- In de tarieventabel is de graftermijn van 10 jaar toegevoegd. Deze wordt 

voornamelijk gebruikt voor urnengraven. 
- In hoofdstuk 3 ‘bijzetten’ is de regel voor het bijzetten in een algemeen graf  

verwijderd omdat bijzettingen in een algemeen graf niet voorkomen.  
- In hoofdstuk 5 ‘inschrijven en overboeken van eigen graven’ uit de tarieventabel 

verwijderd omdat deze tarieven in de praktijk niet gebruikt worden.  
- In het hoofdstuk ‘Opgraven en ruimen’ zijn regels met hetzelfde tarief 

samengevoegd tot één regel.    
 

2.1 Met de volgende wijzigingen actualiseren we de verordening op het beheer en 

gebruik van gemeentelijke begraafplaats 2010 en sluit deze beter aan bij de 

hedendaagse gang van zaken. 

- In de begripsomschrijvingen, artikel 1, zijn tekstuele aanpassingen gedaan zodat  
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deze in zowel de verordeningen als in de nadere regels overeenkomen. 
- De artikelen 2, 3, 4 en 11 tot en met 22 zijn tekstueel aangepast. Deze verordening 

bevatten veel ‘oud’ taalgebruik over de begrippen particulier en algemeen graf, 
nadere regels en openstellingen en zijn nu tekstueel herschreven zonder dat er 
inhoudelijk iets is veranderd. 

- Artikelen 5 en 6 omschreven ‘verboden’ en ‘ordehandhaving’. Deze twee artikelen 
zijn herschreven en samengevoegd tot één artikel zonder inhoudelijke aanpassingen. 

- In artikel 7 is toegevoegd dat vroegtijdig reserveren van graven niet mogelijk is. 
- In artikel 9 is de graftermijn van 10 jaar toegevoegd. 
- In artikel 10 was opgenomen dat de termijn van een algemeen graf verlengd kan 

worden met 10 jaar. Dit is uit de tekst gehaald omdat verlengen graftermijn van een 
algemeen graf niet mogelijk is.  

 
Kanttekeningen en risico’s 

 

Aan dit advies zitten geen kanttekeningen of risico’s. De wijzigen in de verordeningen 
en de nadere regels zijn voornamelijk tekstueel zonder dat het invloed heeft op de 
bedrijfsvoering van de gemeentelijke begraafplaats.   
 

Financiën 

 
Er zijn geen financiële gevolgen naar aanleiding van dit advies. De tarieven in de 
tarieven tabel behorende bij de Verordening begraafrecht worden jaarlijks vastgesteld 
door uw raad.   
 
Communicatie en samenspraak 

 
Beide verordeningen en de nadere regels publiceren wij in het digitale Gemeenteblad. 
In het Veldhovens Weekblad nemen wij deze op bij de officiële bekendmakingen met 
een verwijzing naar het digitale Gemeenteblad.   
 
Uitvoering / planning 

 
Gezien de nauwe samenhang tussen de Verordening begraafrecht 2023 en de 
Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2023 
dienen deze gelijktijdig in werking te treden. Gelijktijdig worden de huidige 
verordeningen ingetrokken. Na vaststelling door uw raad treden de verordeningen 
inwerking op 1 mei 2023.   
 
Bijlagen 

 
1. Raadsbesluit ‘Verordening begraafrecht 2023’, nr. 23.036; 
2. Raadsbesluit ‘Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke 

begraafplaats 2023’ nr. 23.038. 
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 
Dit onderwerp wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende 
raadsvergadering van 18 april a.s. 
 
Naar aanleiding van dit onderwerp zijn er drie technische vragen gesteld die 
schriftelijk beantwoord zullen worden: 
 

1. Senioren Veldhoven: In de verordening staat dat kwijtschelding van de kosten 
voor grafrechten niet mogelijk is. Senioren Veldhoven vraagt of dit niet 
mogelijk is voor minima? 

2. Senioren Veldhoven: Hoe is de verhouding met de concurrent van de 
begraafplaats, de parochie, financieel gezien? 

3. D66: Wat is de hoogte van de gevolgen voor de kostendekkendheid van de 
begraafplaatsen als gevolg van de verschuiving van begraven naar crematie? 

 
 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 
Antwoord vraag 1: 

Voor grafrechten bestaat geen kwijtscheldingsregeling voor minima. Deze 
kwijtscheldingsregeling is enkel voor gemeentelijke belastingen. Grafrechten vallen 
daar niet onder. Het is wel mogelijk om de grafrechten in termijnen te betalen. 
Daarnaast kan het college in bijzondere gevallen afwijkend beslissen. 
 
Antwoord vraag 2: 

De tarieven voor begravingen bij de parochie liggen nagenoeg gelijk met de tarieven 
op de gemeentelijke begraafplaats.  
Als voorbeeld: 
De uitgifte van een graf voor 20 jaar, inclusief onderhoud, kost bij de gemeente  
€ 2092,-. Bij de parochie € 2160,-. 
 
Antwoord vraag 3: 

Bij de Hoge Boght is nog geen sprake van een duidelijke verschuiving. Het aantal 
begravingen en crematies blijft de laatste jaren nog redelijk gelijk.  
 
 
Wijzigingen raadsbesluiten na oordeelsvormende raad 

 

Hierbij de wijzigingen in het raadsbesluit verordening op de heffing en invordering 

begraafrechten: 

 

Wijziging: 

Naam verordening aangepast van 2023 naar 2023-1. 

Reden: 

Een verordening kan niet ‘2023’ genoemd worden als er een verordening met dezelfde 

naam ingetrokken wordt. Daarom moet de verordening 2023-1 worden genoemd. 

 

Wijziging:  

In de tarieventabel Hoofdstuk 1, 1.3 verwijderd. 

Reden: 

Omdat de graftermijn van 10 jaar is toegevoegd, wordt in de tarieven tabel hoofdstuk, 

artikel 1.3 verwijderd. Deze is overbodig geworden. 
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Wijziging:  

In de tarieventabel Hoofdstuk 5, nummering eronder aanpassen naar 5.1 etc. (er staat 

nu 6.1 etc.) 

Reden: 

Correcte nummering. 

 

Hierbij de wijzigingen in het raadsbesluit verordening op het beheer en gebruik van de 

gemeentelijke begraafplaats te Veldhoven. 

 

Wijziging: 

Naam verordening aangepast van 2023 naar 2023-1. 

Reden: 

Een verordening kan niet ‘2023’ genoemd worden als er een verordening met dezelfde 
naam ingetrokken wordt. Daarom moet de verordening 2023-1 worden genoemd. 

 

 

 
 
 
Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
 
 
Eric Bergmeester M.J.A. Delhez 
loco-secretaris burgemeester 
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