Tarieventabel behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2011”
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf inclusief
- het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen
bedoeld in de beheersverordening;
- het inschrijving van het bedoelde recht in het daartoe bestemde register, wordt geheven:

1.1.1

1.1.2

voor een periode van 30 jaar:
- voor een 2 diep kindergraf (1.00 x 1.50 m) = 40%

€ 375,00

- voor een 2 diep graf (1,00 x 2,50 m) = 70%
- voor een 3 diep graf (1,00 x 2,50 m) = 100%

€ 657,00
€ 940,00

voor onbepaalde tijd:
- voor een 2 diep kindergraf (1.00 x 1.50 m) = 40%

€ 1.100,00

- voor een 2 diep graf (1,00 x 2,50 m) = 70%
- voor een 3 diep graf (1,00 x 2,50 m) = 100%

€ 1.925,00
€ 2.751,00

1.2

voor

een 3 diep graf (1,50 x 2,50 m) = 150%

€ 4.126,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf inclusief
- het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen
bedoeld in de beheersverordening;
-

het inschrijven van het bedoelde recht in het daartoe bestemderegister, wordt geheven:
€ 1.125,00

1.2.1

voor een periode van 20 jaar, 50% van het tarief van 1.3.1

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis inclusief
- het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen
bedoeld in de beheersverordening;
-

het inschrijven van het bedoelde recht in het daartoe bestemderegister, wordt geheven:
€ 2.250,00

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een herdenkingsplaats ten behoeve van
asverstrooiing inclusief
- het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen
bedoeld in de beheersverordening;
-

het inschrijven van het bedoelde recht in het daartoe bestemde register, wordt geheven:
€ 282,00

1.4.1

voor een periode van 20 jaar

1.5

Voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.1 met 10 jaar wordt een recht
geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het
uitsluitend recht.

1.6

Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.2 en 1.3 met 10 jaar wordt een recht
geheven gelijk aan 75% van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van die rechten.

Hoofdstuk 2 Begraven
2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt een bedrag geheven
inclusief:
- het overboeken van het in artikel 1.1., 1.2 en 1.3 bedoelde recht in het daartoe bestemde
register een en ander voorzover de overledene rechthebbende van het graf was;
- het gebruik van een geluidsinstallatie bij het graf;
- het luiden van klokken;
een en ander voor zover aanwezig en gebruikt
€ 930,00

2.1.1

in een graf:

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan één jaar wordt een bedrag geheven
inclusief:
- het overboeken van het in artikel 1.1., 1.2 en 1.3 bedoelde recht in het daartoe bestemde
register een en ander voor zover de overledene rechthebbende van het graf was;
- het gebruik van een geluidsinstallatie bij het graf;
- het luiden van klokken;
een en ander voor zover aanwezig en gebruikt
€ 314,00

2.2.1

in een graf:

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind ouder dan één jaar maar jonger dan 12 jaar wordt
een bedrag geheven inclusief:
- het overboeken van het in artikel 1.1., 1.2 en 1.3 bedoelde recht in het daartoe bestemde
register een en ander voor zover de overledene rechthebbende van het graf was;
- het gebruik van een geluidsinstallatie bij het graf;
- het luiden van klokken;
een en ander voor zover aanwezig en gebruikt
€ 619,00

2.3.1

in een graf:

2.4

Voor het begraven op zaterdag wordt het recht bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 50%.

2.5

Voor het begraven op zon- en feestdagen wordt het recht bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd
met 75%.

2.6

Voor het begraven van 2 lijken op dezelfde dag in hetzelfde graf wordt geheven het tarief als
vermeld in 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 verhoogd met 15%.

2.7
Voor het gebruik van de aula ten behoeve van een (korte) plechtigheid
wordt een bedrag geheven van:
Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

€ 44,50

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.3.1

in een urnennis

€ 244,00

3.3.2

in een eigen graf

€ 244,00

3.3.3

in een urnengraf

€ 244,00

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen
4.1

het wegnemen en/of (her-)plaatsen van de voorwerpen bedoeld in de beheersverordening wordt
geheven:

4.1.1

voor de aanleg van een grafkelder per persoon

€ 698,00

4.1.2
4.1.2
4.1.3

voor de aanleg van een urnenkelder voor 2 asbussen

€ 244,00

voor het wegnemen en/of (her-)plaatsen van een staand grafmonument

€ 206,00

4.1.4

voor het wegnemen en/of (her-)plaatsen van een volledige grafbedekking

€ 277,00

4.1.5. voor het wegnemen en/of voor het aanleggen van een graftuin of andere beplanting
4.1.6

€ 244,00

bij 4.1.3, 4.1.4 en 4.1.5, ingeval het een dubbelgraf betreft twee maal het tarief als daar vermeld.

Hoofdstuk 5 Algemeen onderhoud
5.1.

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaatsen
wordt per rechthebbende van een eigen graf, eigen urnengraf, eigen urnennis of
eigen herdenkingsplaats geheven per jaar:

5.2.

€ 76,00

De rechten als bedoeld in 5.1 kunnen worden afgekocht voor bepaalde tijd door voldoening van
een bedrag volgens onderstaande tabel. De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op
dat tijdstip van afkoop nog vast te stellen belastingbedragen en wordt berekend door
vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor.
Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht:

Vermenigvuldigingsfactor:

10 jaar

8

20 jaar

15

30 jaar

20

De afkooptermijn kan nimmer de nog resterende looptijd van de lopende grafrechttermijn, van
graven voor bepaalde tijd, overschrijden.
Hoofdstuk 6 Overboeken van eigen graven en urnennissen
6.1.

Voor het overboeken van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 in
een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 26,50

Hoofdstuk 7 Opruimen, ruimen en verstrooien
7.1.

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven het tarief van 2.1, 2.2 en 2.3 vermeerderd met
20%.

7.2.

Voor het opgraven van een lijk en het daarna weer (dieper) opnieuw begraven in hetzelfde graf
wordt geheven het tarief van 7.1 vermeerderd met 10%.

7.3.

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf op dezelfde begraafplaats wordt
geheven het tarief van 2.1, 2.2 en 2.3.

7.4.

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf op één van de andere gemeentelijke
begraafplaatsen wordt geheven het tarief van 7.3 vermeerderd met 100%.

7.5.

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn wordt geheven het tarief als vermeld in
3.1.

7.6.

Voor het opgraven van een asbus weer terugplaatsen van een asbus wordt geheven het tarief
als vermeld in 3.1.

7.7.

Voor het ruimen van een lijk op verzoek van rechthebbende een en ander in
samenhang met het openen van het graf wordt geheven per lijk:

€ 478,00

7.8.

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

7.8.1

op een verstrooiingsveld

€ 244,00

7.8.2

op een eigen graf als bedoeld in 1.1.1, 1.1.2 en 1.2

€ 244,00

NB Waar wordt gesproken over de beheersverordening wordt bedoeld de “Beheersverordening
begraafplaatsen gemeente Kampen 2004”.
Deze tarieventabel behoort bij de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten
2011”,

