Tarieventabel, behorende bij het raadsbesluit van 5 november 2012
inzake de "Verordening Grafrechten 2013"

Tabelomschrijving
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1
Voor het uitsluitend recht om voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren:
1.1.1 een lijk of een asbus c.q. asbussen in een grafruimte op de begraafplaats te doen
begraven/bijzetten, indien de overledene 6 jaar of ouder was
1.1.2 idem, betreffende een overledene jonger dan 6 jaar
1.1.3 één asbus te bewaren in een urnenruimte op het urnenveld
1.1.4 één asbus te bewaren in een nis in de urnenwand
1.1.5 Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot begraving
c.q. bijzetting in ruimten, waarvoor het recht voor 20 achtereenvolgende jaren
was verleend, met 10 achtereenvolgende jaren: 50% van de tarieven in dit
hoofdstuk voor een grafruimte of urnenruimte of urnennis.

Hoofdstuk 2 Begraven
2.1
Voor het begraven van een lijk:
2.1.1 van of boven zes jaar
2.1.2 beneden zes jaar
2.1.3 als het begraven van een lijk plaatsvindt in een graf waarin een kelder aanwezig
is wordt het tarief onder 2.1.1 en 2.1.2 verlaagd met 35%.
2.1.4 voor begraven op zaterdag wordt het recht, bedoeld onder 2.1.1 en 2.12,
verhoogd met 50%.

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen of urnen
3.1
Voor het bijzetten van een asbus in een urnenwand
3.1.1 Voor het bijzetten van een asbus in een urnengraf
3.1.2 Als het bijzetten van een asbus plaatsvindt in een urnengraf waarin een kelder
aanwezig is wordt het tarief onder 3.1.1 verlaagd met 35%.
3.1.3 Voor bijzetting op zaterdag wordt het recht, bedoeld onder 3.1.1 verhoogd met
50%.

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as
4.1
Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats, per asbus
4.1.1 Voor verstrooiing op zaterdag wordt het recht, bedoeld onder 4.1, verhoogd met
50%.

Hoofdstuk 5 Grafkelders
5.1
Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of stichten van een
grafkelder:
5.1.1 voor een enkele kelder
5.1.2 voor twee kelders tegelijk
5.2
Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of stichten van een
urnenkelder:
5.2.1 voor een enkele kelder
5.2.2 voor twee kelders tegelijk
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Hoofdstuk 6 Grafbedekking
6.1
Voor het verlenen van een vergunning voor het hebben van graftuinen,
gedenktekens, staande of liggende zerken of grafstenen op een enkele graf- of
urnenruimte
6.1.1 Voor het verlenen van een vergunning voor het hebben van graftuinen,
gedenktekens, staande of liggende zerken of grafstenen op een dubbele graf- of
urnenruimte
6.1.2 Bij het verlenen van een vergunning tot vervanging van een enkel of een dubbel
monument en bij het verlenen van een vergunning tot wijziging of herstel van
een monument, wordt geen recht geheven.

Hoofdstuk 7 Onderhoud
7.1
Voor het onderhouden van op graf- of urnenruimten geplaatste voorwerpen,
waarvan het onderhoud wordt overgedragen aan de gemeente, per jaar en per
graf- of urnenruimte
7.1.2 Onder "onderhouden" wordt geen vernieuwing of herstel, noch (bij)levering van
heesters verstaan, doch wel eventueel verfwerk.
Het voortdurend en volledig onderhoud van op één of meer graf- of
urnenruimten geplaatste voorwerpen kan voor een periode van maximaal
20 jaren aan de gemeente worden overgedragen door voldoening van een
bijdrage ineens in de gemeentekas van het 18-voud van de som, te heffen voor
het jaarlijks volledig onderhoud.

Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen
8.1
Voor het op schriftelijke aanvraag van belanghebbende:
8.1.1 lichten en eventueel opnieuw begraven in hetzelfde graf
8.1.2 lichten en vervolgens opnieuw begraven in een ander graf
8.1.3 lichten van een asbus en vervolgens weer terugplaatsen in hetzelfde urnengraf
8.1.4 lichten van een asbus en vervolgens weer terugplaatsen in een ander urnengraf
8.1.5 lichten van een asbus en vervolgens terugplaatsen in een dezelfde urnennis
8.1.6 lichten van een asbus en vervolgens terugplaatsen in een andere urnennis

Hoofdstuk 9 Overschrijven
9.1
Voor het op grond van artikel 16 van de Beheersverordening begraafplaatsen
gemeente Zuidhorn 2010 overschrijven van het recht op een eigen graf

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Zuidhorn
van 5 november 2012
De griffier van de gemeente Zuidhorn,

M.J. Slopsema-Terpstra
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