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Tarieventabel: behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2022" 

(behorende bij raadsbesluit van 16 december 2021). 
  

    HOOFDSTUK 1 VERLENEN VAN RECHTEN 
        algemeen graf 
  1.1 Voor het doen begraven wordt geheven voor een periode van 10 jaren € 863,00  

    1.2 Voor het doen begraven van een overleden kind beneden 12 jaar 
wordt geheven voor een periode van 10 jaren € 487,00 

    1.3 particulier graf 
  

 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven: 

  1.3.1 voor een periode van 10 jaren   € 1.258,00  

1.3.2 voor een periode van 15 jaren   € 1.887,00 

1.3.3 voor een periode van 20 jaren   € 2.516,00 

1.3.4 voor een periode van 25 jaren   € 3.145,00 

1.3.5 voor een periode van 30 jaren   € 3.774,00 

    1.4 particulier urnengraf  
  

 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven: 

  1.4.1 voor een periode van 10 jaren   € 1.258,00 

1.4.2 voor een periode van 15 jaren   € 1.887,00 

1.4.3 voor een periode van 20 jaren   € 2.516,00 

1.4.4 voor een periode van 25 jaren   € 3.145,00 

1.4.5 voor een periode van 30 jaren   € 3.774,00 

    1.5 particuliere urnennis  
  

 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven: 

  1.5.1 voor een periode van 10 jaren   € 314,00 

1.5.2 voor een periode van 15 jaren   € 471,00 

1.5.3 voor een periode van 20 jaren   € 628,00 

1.5.4 voor een periode van 25 jaren   € 785,00 

1.5.5 voor een periode van 30 jaren   € 942,00 

    1.6 particuliere urnenplaats 
  

 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven: 

  1.6.1 voor een periode van 10 jaren   € 274,00 

1.6.2 voor een periode van 15 jaren   € 411,00 

1.6.3 voor een periode van 20 jaren   € 548,00 

1.6.4 voor een periode van 25 jaren   € 685,00 

1.6.5 voor een periode van 30 jaren   € 822,00 
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1.7 particuliere gedenkplaats 
  

 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven: 

  1.7.1 voor een periode van 10 jaren    € 630,00 

1.7.2 voor een periode van 15 jaren    € 945,00 

1.7.3 voor een periode van 20 jaren    € 1.260,00 

1.7.4 voor een periode van 25 jaren    € 1.575,00 

1.7.5 voor een periode van 30 jaren    € 1.890,00 

    1.8 Verlengen uitsluitend recht  
  1.8.1 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in de 

onderdelen 1.3 tot en met 1.7 wordt een recht geheven, gelijk aan het 
bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht, 
met dien verstande dat bij een verlenging voor de termijn van vijf jaar 
een bedrag is verschuldigd, gelijk aan de helft van het tarief voor een 
periode van tien jaar. 

  

    1.9 Overgangsbepaling algemeen onderhoud  
  

 

Als sprake is van een uitsluitend recht op een graf dat voor onbepaalde 
tijd is afgekocht, maar waarbij nog sprake is van voor een bepaalde tijd 
afgekochte rechten voor het algemeen onderhoud waarvan de termijn 
is verstreken                                                                                          
of: 
als sprake is van een uitsluitend recht op een graf dat voor onbepaalde 
tijd is afgekocht, maar waarbij nog sprake is van een bijdrage in het 
jaarlijkse onderhoud als bedoeld in onderdeel 4.9 
of:  
als artikel 7 lid 5 van de 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2021'  van 
toepassing is,  wordt het percentage van het in het tarief begrepen 
bedrag voor het algemeen onderhoud bepaald bij: 

  1.9.1 een particulier graf op van het onder 1.3 of 1.8 bedoelde tarief 
 

27% 

1.9.2 een particulier urnengraf op van het onder 1.4 of 1.8 bedoelde tarief 
 

27% 

1.9.3 een particuliere urnennis op van het onder 1.5 of 1.8 bedoelde tarief 
 

13% 

1.9.4 een particuliere urnenplaats op van het onder 1.6 of 1.8 bedoelde tarief 
 

15% 

1.9.5 een particuliere gedenkplaats op  van het onder 1.7 of 1.8 bedoelde 
tarief 

 

27% 

    

 
Afronding: 

  1.9.6 De uitkomsten van de onder 1.9.1 tot en met 1.9.5: berekende 
bedragen worden rekenkundig naar beneden afgerond op hele euro’s. 

  1.9.7 Voor verlenging van het algemeen onderhoud in het geval het 
uitsluitend recht op een graf voor onbepaalde tijd is afgekocht, is het 
tarief gelijk aan het percentage als genoemd onder 1.9.1 
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HOOFDSTUK 2 BEGRAVEN 
  2.1 Voor het begraven  wordt geheven: 
  2.1.1 in een nieuw particulier graf                        € 800,00 

2.1.2 in een algemeen graf                          € 487,00 

    2.2 Voor het begraven van een kind beneden de 1 jaar wordt geheven:      
  2.2.1 in een nieuw particulier graf € 200,00 

2.2.2 in een algemeen graf € 122,00 

    2.3 Voor het begraven van een kind beneden de 12 jaar wordt geheven:               
  2.3.1 in een nieuw particulier graf € 400,00 

2.3.2 in een algemeen graf € 244,00 

    2.4 Voor het begraven in een bestaand particulier graf wordt geheven: 
  2.4.1  bij een eerste bijzetting                     € 750,00 

2.4.2 bij een tweede bijzetting                   € 646,00 

    2.5 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de één jaar in 
een bestaand particulier graf wordt geheven: 

  2.5.1 bij een eerste bijzetting € 188,00 

2.5.2 bij een tweede bijzetting € 161,00 

    2.6 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de 12 jaar in 
een bestaand particulier graf wordt geheven: 

  2.6.1 bij een eerste bijzetting € 375,00 

2.6.2 bij een tweede bijzetting € 323,00 

    2.7 Voor het begraven op buitengewone uren, als bedoeld in artikel 10 
van de beheersverordening, wordt het recht, bedoeld in 2.1 tot en met 
2.6, verhoogd met : % 125 

    HOOFDSTUK 3 BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN URNEN 
  3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven: 
  3.1.1 in een particuliere urnennis                        € 176,00 

3.1.2 in of op een particulier urnengraf                 € 176,00 

3.1.3 in een algemeen urnengraf                   € 176,00 

3.1.4 op een particuliere urnenplaats                     € 176,00 

3.1.5 in of op een bestaand particulier graf               € 176,00 

3.1.5 in of op een bestaand particulier graf               € 176,00 
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3.2 Voor het bijzetten van asbussen en urnen op buitengewone uren, als 
bedoeld in artikel 10 van de beheersverordening, worden de rechten 
vermeld in hoofdstuk 3.1 verhoogd met: % 125 

    HOOFDSTUK 4 GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD 
  4.1 Vergunning grafbedekking 
  4.1.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen 

van voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening, 
wordt geheven € 78,00 

4.2 t/m 4.9 Onderhoud grafbedekking 
  

 

Voor het door of vanwege de gemeente  onderhouden van de 
grafbedekking, als bedoeld in artikel 20 van de beheersverordening 
wordt geheven: 

  4.2 bij een algemeen graf  
  4.2.1 voor een periode van 10 jaren                 € 118,00 

4.2.2 het tarief als genoemd in 4.2.1 wordt verminderd met € 31,00 als het 
onderhoud betreft van een algemeen graf ten behoeve van een kind 
beneden de 12 jaar. 

  

    4.3 bij een particulier graf  
  4.3.1 voor een periode van 10 jaren                 € 160,00 

4.3.2 voor een periode van 15 jaren                 € 240,00 

4.3.3 voor een periode van 20 jaren                 € 320,00 

4.3.4 voor een periode van 25 jaren                 € 400,00 

4.3.5 voor een periode van 30 jaren                 € 480,00 

    4.4 bij een particulier urnengraf 
  4.4.1 voor een periode van 10 jaren               € 160,00 

4.4.2 voor een periode van 15 jaren               € 240,00 

4.4.3 voor een periode van 20 jaren               € 320,00 

4.4.4 voor een periode van 25 jaren               € 400,00 

4.4.5 voor een periode van 30 jaren               € 480,00 

  
   4.5 bij een particuliere urnennis  

  4.5.1 voor een periode van 10 jaren                 € 76,00 

4.5.2 voor een periode van 15 jaren                 € 114,00 

4.5.3 voor een periode van 20 jaren                 € 152,00 

4.5.4 voor een periode van 25 jaren                 € 190,00 

4.5.5 voor een periode van 30 jaren                 € 228,00 
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4.6 bij een eigen urnenplaats  
  4.6.1 voor een periode van 10 jaren                 € 76,00 

4.6.2 voor een periode van 15 jaren                 € 114,00 

4.6.3 voor een periode van 20 jaren                 € 152,00 

4.6.4 voor een periode van 25 jaren                 € 190,00 

4.6.5 voor een periode van 30 jaren                 € 228,00 

    4.7 bij een particuliere gedenkplaats 
  4.7.1 voor een periode van 10 jaren                 € 96,00 

4.7.2 voor een periode van 15 jaren                 € 144,00 

4.7.3 voor een periode van 20 jaren                 € 192,00 

4.7.4 voor een periode van 25 jaren                 € 240,00 

4.7.5 voor een periode van 30 jaren                 € 288,00 

    

 
Verlengen onderhoud grafbedekking  

  4.8 Voor het verlengen van het onderhoud van de grafbedekking als 
bedoeld in de onderdelen 4.3 tot en met 4.7 wordt een recht geheven, 
gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het 
onderhoud, met dien verstande dat bij een verlenging voor de termijn 
van vijf jaar een bedrag is verschuldigd, gelijk aan de helft van het 
tarief voor een periode van tien jaar. 

   Overgangsbepaling jaarlijks onderhoud    

4.9 Voor een graf, waarvan het onderhoud van de grafbedekking en het 
algemeen onderhoud op het tijdstip van inwerkingtreding van deze 
verordening niet is afgekocht, wordt geheven per jaar € 83,00 

    HOOFDSTUK 5 OPGRAVEN, RUIMEN, VERSTROOIEN 
  5.1 Voor een opgraving wordt geheven  € 508,00 

    5.2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde (niet 
zijnde “schudden”) dan wel in een nieuw graf wordt geheven € 802,00 

    5.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander bestaand graf 
wordt geheven € 802,00 

    

5.4  
Voor het verstrooien van as op een strooiveld wordt per asbus 
geheven € 176,00 

 
             

  

5.5 

Voor het na verstrooien (als bedoeld in 5.4) plaatsen van een 
gedenkplaatje in een gedenkboek voor een termijn van 10 jaar wordt 
geheven € 83,00 

    5.6 Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 5.5  
  

 
voor een termijn van 10 jaar wordt geheven € 83,00 

5.7 Voor het verstrooien van as op buitengewone uren, als bedoeld in 
artikel 10 van de beheersverordening wordt het recht als bedoeld in 
5.4 verhoogd met 125%. 
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HOOFDSTUK 6 OVERIGE HEFFINGEN 
  6.1 Voor het luiden van de klok wordt per half uur  geheven € 120,00 

 
                               

  

    

    Voor eensluidend afschrift, 
  

    de griffier, 
  

    

    

    

    M. van Engelshoven 
   

 


