Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2013.
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:
1.1.1 voor een periode van 10 jaar:
1.1.1.1 voor één persoon
1.1.1.2 voor twee personen
1.1.1.3 voor drie personen
1.1.2 voor een periode van 20 jaar:
1.1.2.1 voor één persoon
1.1.2.2 voor twee personen
1.1.2.3 voor drie personen
1.1.3 voor een periode van 30 jaar:
1.1.3.1 voor één persoon
1.1.3.2 voor twee personen
1.1.3.3 voor drie personen

€ 886,-€ 1.772,-€ 2.658,-€ 1.612,-€ 3.224,-€ 4.836,-€ 2.277,-€ 4.301,-€ 6.072,--

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (incl. vergunning) of
urnennis (incl. steen) wordt geheven:
1.2.1 voor een periode van 10 jaar
€ 1.425,-1.2.2 voor een periode van 20 jaar
€ 2.057,-1.2.3 voor een periode van 30 jaar
€ 2.750,-1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder 1.1.1, 1.1.2
en 1.1.3 wordt een recht geheven gelijk aan 100% van het geldende tarief.

1.4

Voor het verlengen van een uitsluitend recht tot de minimum grafrustperiode
van 10 jaar in geval van een bijzetting wordt per jaar geheven 10% van het
onder 1.1.1 genoemde tarief.

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 10 jaar
wordt bij een betaling in 10 jaartermijnen jaarlijks geheven:
1.5.1 voor één persoon
€ 107,90
1.5.2 voor twee personen
€ 215,90
1.5.3 voor drie personen
€ 323,80
1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 20 jaar
wordt bij een betaling in 10 jaartermijnen jaarlijks geheven:
1.6.1 voor één persoon
€ 196,40
1.6.2 voor twee personen
€ 392,80
1.6.3 voor drie personen
€ 589,10
1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 30 jaar
wordt bij een betaling in 10 jaartermijnen jaarlijks geheven:
1.7.1 voor één persoon
€ 277,40
1.7.2 voor twee personen
€ 524,00
1.7.3 voor drie personen
€ 739,70
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3

Voor het verlengen van de rechten als bedoeld onder 1.2 wordt geheven:
voor een periode van 5 jaar
€ 506,-voor een periode van 10 jaar
€ 952,-voor een periode van 20 jaar
€ 1.139,--
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1.9

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om lijken te begraven
c.q. asbussen bij te zetten in een kindergraf is van het
in 1.1.1 t/m 1.1.3 genoemde recht vijf/zesde gedeelte verschuldigd
indien het een kind betreft beneden de leeftijd van 18 jaar

Hoofdstuk 2 Begraven
2.1
Voor het begraven van een lijk van een persoon van 18 jaar en
ouder wordt geheven:
2.1.1 op normale uren
2.1.2 op buitengewone uren op werkdagen
2.1.3 op buitengewone uren op zaterdag en zon- en feestdagen
2.2
Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 18 jaar wordt
geheven:
2.2.1 op normale uren
2.2.2 op buitengewone uren op werkdagen
2.2.3 op buitengewone uren op zaterdag en zon- en feestdagen
2.3

2.4

2.5

€ 1.898,-€ 2.371,-€ 3.795,-€ 1.012,-€ 1.265,-€ 2.024,--

Onder normale uren wordt verstaan:
op werkdagen tussen 08.00 uur en 15.00 uur
op zaterdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur
op zon- en feestdagen tussen 08.00 uur en 12.00 uur
Onder buitengewone uren wordt verstaan:
op werkdagen voor 08.00 uur en na 15.00 uur
op zaterdagen voor 08.00 uur en na 12.00 uur
op zon- en feestdagen voor 08.00 uur en na 12.00 uur
De in 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2 en 2.2.3 bedoelde verhoging wordt niet toegepast
indien op last van het openbaar gezag buiten de gewone uren wordt begraven.

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen of urnen
3.1
Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:
3.1.1 in een eigen graf
3.1.2 in een urnennis

€
€

380,-380,--

Hoofdstuk 4 Lijkschouwing
4.1
Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijk lijkschouwer
wordt geheven

€

127,--

Hoofdstuk 5 Opgraven, ruimen, verstrooien
5.1
Voor het opgraven van een lijk wordt geheven
€ 2.530,-5.2
Voor het opgraven en direct herbegraven van een lijk wordt geheven
€ 3.163,-5.3
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven
€ 253,-5.4
Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven
(incl. gedenkplaatje voor 10 jaar):
5.4.1 op een verstrooiingsplaats of graf
€ 253,-5.5
Voor het ten tijde van de ruimingen het stoffelijk overschot verzamelen
in beenderenbox en herbegraven in een verzamelgraf of ter beschikking
stellen aan nabestaanden
€ 165,-5.6
Voor het voorafgaand aan de ruimingen (bij het ruimen van het grafmonument) opgraven van het stoffelijk overschot, in beenderenbox
verzamelen en ter beschikking stellen van nabestaanden
€ 305,-Hoofdstuk 6 Overige heffingen
6.1
Voor het gebruik van de ontvangstruimte wordt geheven per half uur
€
6.2
Voor het leveren en plaatsen van een gedenkplaatje voor een periode van
10 jaar t.b.v. een asverstrooiing van voor maart 2010 wordt geheven
€

127,-50,--
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6.3

Voor het leveren en plaatsen van een nieuwe gedenkplaat t.b.v. een
urnennis wordt geheven

€

150,--

Behoort bij raadsbesluit van 13 december 2012
De griffier,

drs. T.A.M. Leeraert
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