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Overzicht belangrijkste wijzigingen nieuwe verordeningen begraafplaats Tongerseweg 

- Beheersverordening 2022 (inclusief uitvoeringsregels) 

- Belastingverordening (inclusief tarieventabel) 

 

1. De Beheersverordening begraafplaats, rouw en gedenkpark Tongerseweg 2022. 

 

Deze verordening dient het belang van: nabestaanden/rechthebbenden van (urn)graven en 
asbestemmingen, bezoekers, uitvaartbedrijven, steenhouwerijen, onderhoudsbedrijven en natuurlijk 
de beheerder van de begraafplaats. 
De verordening vervangt de oude die is vastgesteld op 18 december 2007. 
 
Wat is nieuw en/of geactualiseerd:  
 
Nieuwe dienstverlening (Product-Markt combinaties): 

+  planten herdenkingsbomen met of zonder asverstrooiing; 
+  asverstrooiing op nieuw strooiveld met herdenkingsplaatje; dat kan ook in opdracht van 

marktpartijen (uitvaartbedrijven en crematoria). 
+  asverstrooiing ook bij herdenkingsboom mogelijk; 
+  introductie Memorial Cube voor het plaatsen van particuliere asbollen; dat werkt met QR-code 

die herinneringsprofielen van overledenen zichtbaar kan maken; 
+  natuurlijk begraven nu mogelijk, d.w.z. aardgraven met natuurlijk gras/kruiden waarbij 

plaatsing van grafstenen niet toegestaan is; 
+  nieuw Islamitisch gedeelte toegevoegd. 

 
De verruiming van de dienstverlening in begraven en asbestemmingen is verwerkt op diverse plaatsen 
in de bestaande Beheersverordening. Zie o.a. artikel 4, waar de ruimere bestemming van de 
begraafplaats is beschreven, artikel 17 onderscheidt meer soorten graven, asbussen, asbollen, 
natuurlijk begraven en het nieuw toegevoegde centraal strooiveld met zichtbaar 
herinneringsmonument; de artikelen 17 t/m 20 zijn aangepast om de administratie daarop aan te 
passen. 
 
Introductie herdenkingsbos (artikel 20) met nadere regels herinneringsbomen. Deze nieuwe 
uitvoeringsregels heeft het college vastgesteld op 18 januari 2022 onder voorbehoud van goedkeuring 
van de gemeenteraad (onderdeel 5 van bijlage B1 Beheersverordening). 
 
De uitbreiding van de begraafplaats is verwerkt in een drietal nieuwe kaarten:   
+  bijlage A beheersverordening, nieuwe uitgebreide kaart vakkenindeling begraafplaats. Deze 

plattegrond wordt zichtbaar opgehangen aan de ingangen van de begraafplaats.   
+  B (Monumentenkaart, verankerd via erfgoedwet (Rijksmonumenten) en bestemmingsplan 

(gemeentelijke monumenten). 
+  C Geïntegreerde cultuurhistorische waarden- en advieskaart geïntroduceerd. 
 
In het kader van het omgaan met de kaarten B en C wordt een toets- c.q. referentiedocument 
gehanteerd (artikel 46 lid 1), een soort communicatief document dat uitleg geeft over datgene wat wél 
of juist niet mogelijk is op het monumentale gedeelte van de begraafplaats. 
 
Belangrijkste overige aanpassingen beheersverordening: 

 
- Landelijke organisatie Begraafplaatsen (LOB) heeft ons advies gegeven op basis waarvan een 

substantieel aantal regels zijn aangepast of gemoderniseerd (voor LOB, zie link Home | LOB 
(begraafplaats.nl).  

- De richtlijnen voor het beheer en onderhoud van de Rijks- en Gemeentelijke (groen)monumenten 
zijn beter verankerd in de verordening (zie o.a. de artikelen 45 en 46) en aangepast naar 
praktische werkwijzen met inzet van de gemeentelijke deskundigen op het gebied van 
Monumentenzorg en Cultureel Erfgoed.  

https://www.begraafplaats.nl/
https://www.begraafplaats.nl/
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- Introductie mogelijkheid tot ingebruikneming van een bestaande graflocatie in het monumentale 
gedeelte met gebruik van de bestaande waardevolle monumentale grafbedekkingen/graftekens 
(artikel 33).  

- Aanpassing van benaming en status van graven en grafrecht: De oude benaming “eigen graf” is 
aangepast naar “particulier graf”. Reden hiervan is dat de benaming “eigen graf” eigendom 
suggereerde wat juridisch niet het geval is. De benaming “particulier graf” verwoordt beter dat een 
particulier (de nabestaande) het grafrecht verkrijgt om te bepalen wie in dat graf begraven mag 
worden. 

- Het hernieuwd invoeren van grafrecht “voor onbepaalde tijd” (oude term: eeuwigdurend grafrecht) 
is van toepassing op álle geloofsovertuigingen (Joods, Islamitisch, Armeens en Christelijke). De 
Wet op de Lijkbezorging gaat uit van gelijke behandeling. Na 1992 was dit alleen nog van 
toepassing op het Joodse gedeelte. Herinvoering is met name van belang tegen de achtergrond 
van de vele verzoeken van burgers met een islamitische achtergrond. Graven voor onbepaalde 
tijd kunnen nu blijven voortduren totdat de begraafplaats wordt opgeheven op basis van een 
besluit op basis van de Wet op de lijkbezorging (zie artikel 43 e.v. Wet op de lijkbezorging. 
Voorwaarde is nu wel dat er bij alle graven voor onbepaalde tijd iedere 20 jaar een 
onderhoudsbijdrage wordt betaald.  

- Benoemen van grafvakken die om reden van herinrichting/andere toekomstige bestemming 
gesloten verklaard zijn. 

- Vereenvoudiging van de administratieve regeling m.b.t. het vervallen van een grafrecht.  
Termijnen van aanschrijvingen zijn verkort en rechthebbenden moeten zelf actiever handelen 
(artikel 30 vervallen grafrechten). 

- Het aanmelden van een plechtigheid zoals begraving en asbestemming kan via de digitale weg 
plaatsvinden door benadering van de website van de begraafplaats (24/7 digitale agenda 
reserveringen), dit is nu in de nieuwe verordening verankerd in artikel 10 (uiterlijk 24 uur 
voorafgaande aan de begraving of as bijzetting te melden). 

- Verruiming toestaan van eigen rituelen bij begraving (bv. in lijkwade begraven van Islamieten);  
- Het houden van maximaal 5 activiteiten/evenementen die een relatie hebben met de 

begraafplaats. Om meer verbondenheid aan de begraafplaats bij de nabestaanden en bezoekers 
te stimuleren kunnen nu activiteiten georganiseerd worden met een herinnerings- en/of 
gedenkthema zoals “moeder- en vaderdag”, lichtjesavond, muziek ter nagedachtenis, etc. 
 
 

2. Belastingverordening met tarievenlijst. 

 
Nieuwe dienstverlening (Product-Markt combinaties) 
 
Primair is de belastingverordening uitgebreid met tarieven/leges voor de dienstverlening van de 
nieuwe PMC’s (product markt combinaties). 
De hoogte van de tarieven is op basis van benchmarking en inschatting door de beheerder bepaald. 
Bijstelling is jaarlijks gewenst indien mocht blijken dat marktconformiteit afwijkt en het product minder 
omzet genereert dan verwacht. 
 
Geactualiseerde onderdelen Beheersverordening 
 
Daarnaast zijn tarieven van bestaande PMC’s aangepast mede op basis van de genoemde 
benchmarking. Beoogd wordt een grotere omzet te genereren. Hierin blijkt de hoogte van het tarief 
een belangrijke factor. Deze tariefsaanpassing is gedeeltelijk al geeffectueerd per 1 januari 2022 bij 
vaststelling van de Belastingmaatregel 2022. Nu bij de eerste wijziging van de verordening zijn de 
nieuwe diensten toegevoegd én een indexering (1,5%) doorgevoerd. 
 
De belangrijkste aanpassingen van de tarieven hebben betrekking op: 
 
- Asverstrooiing/bijzettingen asbussen (neerwaartse bijstelling), zie tabel A. 
- Tarieven monumentaal gedeelte (neerwaartse bijstelling), zie tabel B. 
- Invoering onderhoudsbijdragen alle graven (nieuwe toegevoegde tarieven), zie tabel B. 
- Gelijkschakeling tarieven particuliere graven voor onbepaalde tijd met andere 

geloofsovertuigingen, hetgeen voor de Israëlieten nadelig uitwerkt, zie tabel C. 
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 Tabel A: Asverstrooiing: Tarieven voor het verstrooien van de as van een overledene en het 
bijzetten van asbussen: 

 2021 2022 

a. op de strooivelden van de begraafplaats en gedenkpark 
Tongerseweg in bijzijn familie: 

185,00 95,00 

b. op de strooivelden begraafplaats en gedenkpark Tongerseweg 
zonder familie: 

95,00 65,00 

c.  Op de strooivelden begraafplaats- en gedenkpark Tongerseweg in 
opdracht van crematoria zonder familie: 
Bij vier asbussen of meer; per asbus:  
Kosten ophalen asbus binnen cirkel 15 km:  

175,00 65,00 
 

50,00 
25,00 

d. Tarief voor het bijzetten van een asbus in een bestaand particulier 
graf op de begraafplaats 

235,00 115,00 

e. Tarief voor het bijzetten van een asbus in een bestaand particulier 
urnengraf op de begraafplaats 

154,00 115,00 

Onze tarieven van asverstrooiing en bijzetten van asbussen zijn in de nieuwe verordening neerwaarts bijgesteld 
omdat deze wat aan de hoge kant bleken te liggen, dit mede bezien in relatie tot de tarieven die door de 
omliggende crematoria met asverstrooiingsvelden in rekening worden gebracht: 

Tabel B: Tarieven voor de uitgifte van een particulier graf (familiegraf) en uitsluitend recht tot 
begraven in dat graf gedurende onbepaalde tijd  

De vakken AA t/m MM en AC, AB, AN, AO, AT, AU, AV (monumentaal): 

 2021 2022 

a. voor een A locatie: 10.530,41 5.500,00 

b. voor een B locatie: 10.530,41 3.750,00 

De vakken A t/m H en J t/m V: (monumentaal)   

c. voor een A locatie: 15.390,61 7.500,00 

d. Voor een B locatie: - 5.750,00 

e. Voor alle vakken met graven op een A locatie een aanvullend 
onderhoudsrecht per 20 jaar 

 
- 

 
1.068,00 

f. Voor alle vakken met graven op een B locatie een aanvullend 
onderhoudsrecht per 20 jaar 

 
- 

 
740,00 

De tarieven voor particuliere graven op het oude monumentale gedeelte zijn ook aangepast omdat deze niet 
marktconform waren.  
N.B.: Voor alle vakken (inclusief de niet monumentale) is een onderhoudsbijdrage geïntroduceerd, zie onder e. 
en f. 

 

Tabel C: Gelijkschakeling tarieven onbepaalde tijd 

Uitgifte particulier Islamitisch graf (vakken Isla I en Isla II ) 2021 2022 

1. Voor de uitgifte van een Islamitisch graf (B-locatie) en uitsluitend 
recht tot begraven in dat graf gedurende 20 jaar met de 
mogelijkheid dit recht telkens te verlengen met een termijn van 5 
of 10 jaar. 

1458,06 1.480,00 

2. Voor de uitgifte van een particulier Islamitisch graf  (B-locatie) en 
uitsluitend recht tot begraven gedurende onbepaalde tijd. 

- 
 

3.750,00 
 

3. Aanvullend recht van toepassing op grafrecht onbepaalde tijd 
inzake onderhoudskosten begraafplaats: per periode van 20 jaar 

- 740,00 
 

Uitgifte particulier Israëlisch graf 2021 2022 

1. Voor de uitgifte van een particulier Israëlitisch graf en uitsluitend 
recht tot begraven gedurende onbepaalde tijd. 

2.227,57 3.750,00 

2. Aanvullend recht inzake onderhoudskosten begraafplaats: per 
periode van 20 jaar 

729,06 740,00 
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Verder zijn in tabel D de nieuwe diensten samengevat:  

 

Tabel D: Nieuwe dienstverlening 

 
2021 

 
2022 

1. * 
Het planten van een herdenkingsboom met of zonder 
asbestemming: bioasbus of verstrooiing in plantgat: 
voor een periode van 25 jaar: 
 
- met QR-code (digitale registratie van een 

herinneringsprofiel 
 

 
 

- 
 
- 

 
 

2.650,00 
 

150,00 

2.* 
Extra kosten indien herdenkingsboom wordt 
gecombineerd met asbus/asbol in 
herdenkingsmonument voor asbestemmingen bij 
- huurtermijn 10 jaar: 
- huurtermijn 20 jaar:  

 
 
- 
 
 

 
 

 
450,00 
650,00 

3. Extra kosten indien combinatie plaats vindt met 
verstrooiing op strooiveld in bijzijn familie 

-  
95,00 

4. * 
Tarief  voor het registreren en aanmaken van een 
QR-code met een herinneringsprofiel voor zowel 
bestaande als nieuwe aard- en urnengraven 

 
- 

 
150,00 

5. Tarief voor het registreren van een asbus/asbol in het 
herdenkingsmonument bij plaatsing door een 
uitvaartondernemer 

 
- 

 
25,00 

6. Tarief voor het plaatsen van een asurn/asbol in de 
Memorial Cube, door de gemeente uitgevoerd 

- 115,00 

*Asbollen en QR-code met digitaal platform worden aangeboden door een particuliere partij waarmee de 

gemeente afspraken maakt over de dienstverlening; dat betekent dat de hier genoemde tarieven voor deze 
diensten indicatief zijn en overeenkomstig te maken afspraken tussen de gemeente en die partij worden geïnd 
door die partij. Er is dus hier, bij wijze van uitzondering, géén sprake van het heffen van rechten als bedoeld in 
artikel 3 van de verordening. 
 

 

Tot slot. 

De komende twee jaren zal ervaring worden opgedaan met de nieuwe beheersverordening, met name m.b.t. de 

nieuwe producten (c.q. product-markt combinaties) en de daaromtrent te organiseren dienstverlening. 

Het voornemen bestaat die ervaringen te delen met de uitvaartbedrijven en hen te betrekken bij het delen van 

onze ervaringen met de nieuwe wijze van dienstverlening op de begraafplaats. In dat kader zullen wij hen de 

nieuwe beheersverordening met andere relevante stukken ter beschikking stellen. Die input van de 

uitvaartbedrijven kan dan vervolgens gebruikt worden bij een algehele actualisatie van de regelgeving rond de 

begraafplaats tegen de achtergrond van de inwerkingtreding van de nieuwe Uitvaartwet. De invoering van dat 

wetsvoorstel is vertraagd en onze verwachting is dat de besluitvorming en uiteindelijke bekendmaking van de 

nieuwe Uitvaartwet nog een jaar of 2 in beslag kan nemen.  

 

 


