Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2016.
Hoofdstuk 1 Begraven
1.1
Voor het begraven van een lijk van een persoon van 18 jaar en ouder wordt geheven:
1.1.1 op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 15:00
en op zaterdag tussen 8:00 en 12:00
€ 1.898,00
1.1.2 op maandag t/m vrijdag voor 8:00 en na 15:00*
€ 2.371,00
1.1.3 op zaterdag voor 8:00 en na 12:00 en op zon- en feestdagen*
€ 3.795,00
1.2
Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 18 jaar wordt geheven:
1.2.1 op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 15:00
en op zaterdag tussen 8:00 en 12:00
€ 1.012,00
1.2.2 op maandag t/m vrijdag voor 8:00 en na 15:00*
€ 1.265,00
1.2.3 op zaterdag voor 8:00 en na 12:00 en op zon- en feestdagen*
€ 2.024,00
* Indien op last van het openbaar gezag op een bepaald tijdstip wordt begraven wordt
het onder 1.1.1 (danwel 1.2.1)genoemde tarief geheven.
Hoofdstuk 2 Verlenen van rechten
2.1.1 Voor het verlenen of het verlengen van het uitsluitend recht op een graf wordt
geheven:
2.1.1 voor een periode van 10 jaar:
2.1.1.1 voor één persoon
2.1.1.2 voor twee personen
2.1.1.3 voor drie personen

€ 886,00
€ 1.772,00
€ 2.658,00

2.1.2 voor een periode van 20 jaar:
2.1.2.1 voor één persoon
2.1.2.2 voor twee personen
2.1.2.3 voor drie personen

€ 1.612,00
€ 3.224,00
€ 4.836,00

2.1.3 voor een periode van 30 jaar:**
2.1.3.1 voor één persoon
€ 2.277,00
2.1.3.2 voor twee personen
€ 4.554,00
2.1.3.3 voor drie personen
€ 6.831,00
** Het is niet mogelijk om het uitsluitend recht met een periode van 30 jaar te
verlengen.
2.2

Voor het verlengen van een uitsluitend recht tot de minimum grafrustperiode
van 10 jaar in geval van een bijzetting wordt per jaar 10% van het
onder 2.1.1 genoemde tarief geheven.

2.3.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf wordt bij een betaling in 10
jaarlijkse termijnen jaarlijks geheven:

2.3.1 voor verlenging van een periode van 10 jaar
2.3.1.1 voor één persoon
2.3.1.2 voor twee personen
2.3.1.3 voor drie personen

€
€
€

109,10
218,20
327,30

2.3.2 voor verlenging van een periode van 20 jaar
2.3.2.1 voor één persoon
2.3.2.2 voor twee personen
2.3.2.3 voor drie personen

€
€
€

198,50
397,00
595,40
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2.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (incl vergunning) of
urnennis (incl. steen) wordt geheven:
2.4.1. voor een periode van 10 jaar
€ 1.425,00
2.4.2 voor een periode van 20 jaar
€ 2.057,00
2.4.3 voor een periode van 30 jaar
€ 2.750,00
2.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf (incl vergunning) of
urnennis (incl. steen) wordt geheven
2.5.1 voor een periode van 5 jaar
€ 506,00
2.5.2. voor een periode van 10 jaar
€ 952,00
2.5.3 voor een periode van 20 jaar
€ 1.139,00

2.6.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf of urnennis wordt bij
een betaling in 10 jaarlijkse termijnen jaarlijks geheven:
2.6.1 voor verlenging van een periode van 10 jaar
€
175,40
2.6.2 voor verlenging van een periode van 20 jaar
€
253,30
2.7

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om lijken te begraven of asbussen bij te
zetten in een kindergraf is van het in 2.1.1 t/m 2.1.3 genoemde recht vijf/zesde
gedeelte verschuldigd indien het een kind betreft beneden de leeftijd van 18 jaar

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

€
€

380,00
380,00

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

127,00

Hoofdstuk 5 Opgraven, ruimen, verstrooien
5.1
Voor een individuele opgraving of een opgraving van een lijk waarvan de wettelijke
grafrusttermijn nog niet verstreken is wordt geheven:
€ 2.530,00
5.2
Voor een individuele opgraving en herbegraving of een opgraving en herbegraving
van een lijk waarvan de wettelijke grafrusttermijn nog niet verstreken is
wordt geheven:
€ 3.163,00
5.3
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven € 253,00
5.4
Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven
(incl. gedenkplaatje voor 10 jaar):
€ 253,00
5.5
Voor het na het verlopen van de wettelijke grafrusttermijn en ten tijde van de
jaarlijkse reguliere ruimingen opgraven van een stoffelijk overschot, in
houten kist verzamelen en ter beschikking stellen van nabestaanden ten
behoeve van crematie of herbegraving elders wordt geheven
€ 165,00
5.6
Voor het na het verlopen van de wettelijke grafrusttermijn en ten tijde van de
jaarlijkse reguliere ruimingen opgraven van een stoffelijk overschot, in
houten kist verzamelen en herbegraven in het verzamelgraf
wordt geheven:
€ 305,00
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Hoofdstuk 6 Overige heffingen
6.1
Voor het gebruik van de ontvangstruimte wordt geheven
per half uur:
€ 127,00
6.2
Voor het leveren en plaatsen van een gedenkplaatje voor een
periode van 10 jaar t.b.v. een asverstrooiing wordt geheven:
€
50,00
6.3
Voor het leveren en plaatsen van een nieuwe gedenkplaat t.b.v. een
urnennis wordt geheven:
€ 150,00
6.4
Voor een naamsvermelding op het gedenkmonument bij het verzamelgraf
wordt geheven:
€
20,00

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2015
De griffier,

Mr. J.H.P. de Jong
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