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KOSTENONDERBOUWING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2013 

Uitgangspunten  
 
A. Mate van Kostendekkendheid 
In het tarievenbeleid (Nota belastingen 2011) en in de Handreiking Kostentoerekening 2010 is met 
betrekking tot de gebonden heffingen als uitgangspunt opgenomen dat de dienstverlening van de 
gemeente kostendekkend wordt aangeboden aan de burgers. Dit houdt in dat de tarieven van de 
Lijkbezorgingsrechten kostendekkend dienen te zijn.  
 
B. Beleidskeuzes 
In de handreiking kostentoerekening leges en tarieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
is bepaald welke concernkosten (directiekosten, kosten van ondersteunende diensten, huisvesting, 
automatisering e.d.) mogen worden toegerekend aan verleende diensten. Bij de 
begrotingsuitgangspunten zijn de toe te rekenen concernkosten bepaald op 59%. Dit betekent dat 
41% niet toerekenbaar is en op het totaal van de concernkosten wordt gecorrigeerd. 
 
Als overige kosten worden de volgende lasten in verband gebracht met de lijkbezorgingsrechten: 
- afdelingskosten: Belastingen 
- concernkosten  
 
Als bijzonderheden zijn opgenomen: de effecten op voorzieningen en reserves. 
In meerjarig perspectief is gerekend met gelijkblijvende kapitaallasten. Het is de verwachting dat 
ook de overige exploitatiekosten gelijk zullen blijven.  
Om de golfbeweging van de kapitaallasten op te kunnen vangen, is gekozen voor een 
tariefsegalisatiereserve. Doel van deze reserve: overschotten of tekorten bij de jaarrekening 
worden over meerdere jaren in het tarief verrekend. 
 
C. De activiteiten 
Met deze kostenonderbouwing wordt een inzicht gegeven in de totale kosten van en de 
kostentoerekening van de activiteiten die een direct verband hebben met de te leveren dienst.  
Alle begrote kosten van product "begraven" worden geheel of gedeeltelijk meegenomen. 
 
De werkzaamheden van het team Begraafplaatsen betreffen: 
• Het uitgeven van nieuwe graven en het voeren van de grafadministratie. 
• Het uitvoeren van de lijkbezorging. 
• Het onderhouden van de begraafplaatsen. 
• Het onderhouden van de klantcontacten en het innen van de verschuldigde rechten. 
 
Omdat het groenbeheer uitgevoerd wordt door een eigen team op de begraafplaats, hoeft ook voor 
deze activiteit geen verdeelsleutel gemaakt te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
  

D. KOSTENOPSTELLING 
Activiteit  Bedrag 

kostenposten 
Gemengde 

activiteit
Toerekenin

g
Toelichting Verhaalbare 

kosten
DIENSTVERLENING

Verlenen van rechten
Ter beschikking stellen graf          166.867 nee 100%          166.867 
Bijhouden van register            46.782 nee 100%            46.782 
Ruimen van graven (kap.lst.)              3.452 nee 100%              3.452 

Begraven
Begraven, schudden, opgraven en 
herbegraven

           93.852 nee 100%            93.852 

Asbestemming
Plaatsen asbus                 692 nee 100%                 692 

Onderhoud graven
onderhoud grafmonument            24.093 nee 100%            24.093 
onderhoud grafbedekking            16.660 nee 100%            16.660 

GEBRUIKSKOSTEN

Onderhoud 
Onderhoud gebouwen            44.265 nee 100%            44.265 
Onderhoud paden            23.093 nee 100%            23.093 
Onderhoud afwatering            18.693 nee 100%            18.693 
Onderhoud materieel            46.432 nee 100%            46.432 
Onderhoud groen          231.212 nee 100%          231.212 

OVERIGE KOSTEN
Afdelingskosten              1.555 nee 100%              1.555 
Concernkosten          160.978 ja 58,86%            94.752 

BIJZONDERHEDEN
Storting in voorziening          512.100 nee 100%          512.100 
Onttrekking uit voorziening          487.900- nee 100%          487.900-
Vrijval bespaarde rente          187.400- nee 100%          187.400-
Toevoeging aan reserve            37.700 nee 100%            37.700 

Totaal kosten          753.126          686.900 
 
 



 
 

  
  

 
 

   Volgnr. 3 van 3 
 

E. TARIEVEN 2013 
 
Begroting baten lijkbezorgingsrechten 

 nieuw
eigen graf

20 jaar 

 bijzetting  algemeen
graf

20 jaar 

 urnen
graf

20 jaar 

 verlenging
eigen graf

10 jaar 

 overige 
baten 

 Totaal 

Tarieven 2013
Begraven 549           549           549           137           -            -             
Onderhoud 20 jaar 1.691        -            676           604           846           -            
Grafrechten 954           -            477           341           477           -            
Inschrijving 53             -            -            53             -            -            
Vergunning 41             -            41             -            -            -            

Totaal 3.288        549           1.743        1.135        1.323        -            

Aantallen 96             96             66             20             125           

Baten
Begraven 52.704      52.704      36.234      2.740        -            2.500        146.882   
Onderhoud 162.336    -            44.616      12.080      105.750    -            324.782   
Onderhoud lopend jaar 4.058        -            1.115        302           2.500        7.976       
Grafrechten 91.584      -            31.482      6.820        59.625      -            189.511   
Administratie 9.024        -            2.706        1.060        -            5.000        17.790     

Totaal 319.706    52.704      116.153    23.002      165.375    10.000      686.941   

 
 
F. KOSTENDEKKENDHEID  
 
De in de lijkbezorgingsrechten te dekken kosten zijn voor 2013 en het meerjarenperspectief als 
volgt bepaald: 
 
Omschrijving 2012 2013 % 2014 2015 2016 
       
Totale kosten Lijkbezorging 1.475.800 1.390.700  1.395.300 1.394.700 1.391.100 
af: saldo dotatie/aanwending 
reserves -40.400 37.700  33.600 38.400 43.900 

af: correctie concernoverhead -71.700 -66.200  -65.500 -65.700 -64.800 
af: bespaarde rente -185.800 -187.400  -188.600 -189.900 -191.100 
af: vrijval onderhoudsvoorziening -489.300 -487.900  -487.900 -490.600 -492.200 
Netto te verhalen kosten 688.600 686.900  686.900 686.900 686.900 

Opbrengst Grafrechten 686.900 686.900 100% 686.900 686.900 686.900 

 
 


