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Tarieventabel bij verordening lijkbezorgingsrechten 2009
Hoofdstuk 1 Algemeen
1.1 Wanneer de in deze tabel genoemde rechten betrekking hebben op lijken dan wel as van kinderen,
ouder dan 1 jaar doch niet ouder dan 12 jaar, worden de tarieven verminderd met 50% indien in
deze tarieventabel geen bijzonder tarief terzake is opgenomen.
1.2 Wanneer de in deze tabel genoemde rechten betrekking hebben op lijken dan wel as van kinderen
niet ouder dan 1 jaar, worden de tarieven verminderd met 75% indien in deze tarieventabel geen
bijzonder tarief ter zake is opgenomen.
Hoofdstuk 2 Rechten voor begraven van lijken of bijzetten van asbussen
Hoofdstuk:

Omschrijving:

2

Voor het begraven van lijken, het bijzetten van asbussen en het verstrooien van as
wordt geheven:

tarief

2.1

Voor het begraven van een lijk in een gewoon huurgraf, een kinderhuurgraf of een
uniform huurgraf

€ 427,73

2.2

Voor het begraven van een lijk in een gewoon huurgraf, een kinderhuurgraf of een
uniform huurgraf indien twee of drie diep

€ 495,25

2.3

Het ondergronds bijzetten van de eerste urn in een urnenhuurgraf

€ 258,89

2.4

Het bijzetten van de eerste urn in een urnennis

€ 258,89

2.5

Het ondergronds bijzetten van een tweede urn (en verder) in een urnenhuurgraf

€ 219,50

2.6

Het bijzetten van een tweede urn in een urnennis

€ 219,50

2.7

Het ondergronds bijzetten van een urn in een gewoon huurgraf, een kinderhuurgraf € 219,50
of een uniform huurgraf

2.8

Het bovengronds bijzetten van een urn in een gewoon huurgraf of een kinderhuurgraf € 149,71

2.9

Het verstrooien van as op een gewoon huurgraf of een kinderhuurgraf

€ 92,29

3.0

Het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats

€ 299,42

Hoofdstuk 3 Verhoging buitengewone uren
3.1 De in hoofdstuk 2 genoemde rechten worden verhoogd met:
3.1.1 50% indien begraving, bijzetting of verstrooiing plaatsvindt buiten de door burgemeester
en wethouders aangewezen gewone arbeidstijden;
3.1.2 100% indien begraving, bijzetting of verstrooiing plaatsvindt op een zondag of op een algemeen erkende feestdag.
3.2

Indien begraving of bijzetting geschiedt krachtens enige wetsbepaling of ter uitvoering van een
door een bevoegde autoriteit gegeven last, vindt geen verhoging plaats.

Hoofdstuk 4 Rechten voor het gebruik van graven
Hoofdstuk:

Omschrijving:

4

Rechten voor het gebruik van graven;

tarief

4.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt voor de
eerste huurperiode, per in te nemen graf geheven;

4.1.1

Gewoon huurgraf (20 jaar)

€ 586,45

4.1.2

Kinderhuurgraf (20 jaar)

€ 287,04

4.1.3

Uniform huurgraf (20 jaar)

€ 595,57

4.1.4

Urnenhuurgraf (10 jaar)

€ 479,52

4.1.5

Urnennis (10 jaar)

€ 479,52

4.2

Voor het verlengen van het onder 4.1 genoemde uitsluitend recht wordt
voor een verlenging met 10 jaar geheven;

4.2.1

Gewoon huurgraf

€ 460,39

4.2.2

Kinderhuurgraf

*€ 230,74

4.2.3

Uniform huurgraf

€ 460,39

4.2.4

Urnenhuurgraf

€ 460,39

4.2.5

Urnennis

€ 460,39

*

Hoofdstuk 5 Bijhuren in verband met bijzetten
5.1 Indien de begraving in een huurgraf van het tweede respectievelijk derde lijk plaatsvindt op een
tijdstip gelegen binnen 10 jaren voor het einde van de oorspronkelijke termijn, wordt deze termijn
verlengd tot 10 jaren vanaf de laatste bijzetting. Met betrekking tot deze verlenging wordt een
gedeelte geheven van het recht, vermeld in hoofdstuk 4, onderdeel 4.2, evenredig aan de termijn

*) bijzonder tarief conform hoofdstuk 1
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5.2

5.3

gelegen tussen het einde van de oorspronkelijke termijn en het einde van de in verband met de
laatste bijzetting verlengde termijn.
Indien een asbus wordt bijgezet op een tijdstip binnen 10 jaren voor het einde van de oorspronkelijke termijn wordt deze termijn verlengd tot 10 jaar vanaf de laatste bijzetting. Met betrekking
tot deze verlenging wordt een gedeelte van het in hoofdstuk 4, onderdeel 4.1, vermelde recht
geheven, berekent over de termijn vanaf het einde van de oorspronkelijke termijn tot het einde
van de termijn van de bij te zetten asbus.
Voor bestaande koopgraven wordt bij iedere nieuwe bijzetting/begraving nog een aanvullend
recht geheven van: € 956,87.
5.3.1 Dit recht wordt niet geheven wanneer het koopgraf wordt omgezet in een huurgraf. Dan is
het recht genoemd in onderdeel 4.2 van toepassing.
5.3.2 Dit recht wordt niet geheven wanneer de in het koopgraf beschikbare grafruimte voor de
eerste maal, sinds het recht tot stand gekomen is, in gebruik wordt genomen.

Hoofdstuk 6 Grafbedekking
Hoofdstuk:

Omschrijving:

6

Rechten plaatsen graftekens

Tarief

6.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben, plaatsen of vernieuwen van
een grafbedekking in de vorm van een gedenkteken zoals bedoeld in de vigerende
“Beheersverordening algemene begraafplaatsen” wordt geheven:

6.1.1

V oor een gedenkteken op een gewoon huurgraf, een kinderhuurgraf, of een urnenhuurgraf

€ 132,25

6.1.2

Voor een gedenkteken in de vorm van een tegel op een urnenhuurgraf

€ 94,95

6.1.3

Voor een gedenkteken op een algemeen graf, een algemeen kindergraf of een algemeen € 94,95
urnengraf

6.1.4

Voor het uitmetselen van een graf cq. het maken van een grafkelder

€ 529,60

Hoofdstuk 7 Lichten
Hoofdstuk:

Omschrijving:

7

Lichten, herbegraven, terugplaatsen

Tarief

7.1

Het lichten en herbegraven van een lijk:

7.1.1

Voor het lichten van een lijk (in geval van herbegraving in het zelfde graf, overbrenging naar een
ander graf, een andere begraafplaats of een crematorium) wordt geheven.
Dit recht wordt verhoogd met 50 %, indien de overbrenging plaats vindt binnen de tijd van twee
jaren na het overlijden

7.1.2.

Bij het weer begraven in hetzelfde graf (naast het bedrag genoemd in onderdeel 7.1.1) 50 % van
het recht voor het begraven genoemd in onderdeel 2.

7.1.3

Bij het weer begraven in een ander graf op dezelfde begraafplaats (naast het bedrag genoemd in
onderdeel 7.1.1) 100 % van het recht voor het begraven genoemd in onderdeel 2.

7.2

Het lichten en terugplaatsen van een asbus:

7.2.1

Voor het lichten van een asbus uit een urnennis wordt geheven

€ 86,67

7.2.2

Voor het lichten (ondergronds) van een asbus uit een gewoon huurgraf, een kinderhuurgraf, een
uniform huurgraf of een urnenhuurgraf wordt geheven

€ 132,82

7.2.3

Voor het lichten (bovengronds) van een asbus uit een gewoon huurgraf of een kinderhuurgraf
wordt geheven

€ 86,67

7.2.4

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt (naast de hierboven onder 7.2 genoemde bedragen)
een recht geheven genoemd in onderdeel 2

7.2.5

Wanneer het terugplaatsen van de asbus onmiddellijk volgt na het lichten van de asbus wordt
(naast de hierboven onder 7.2 genoemde bedragen) 50 % van het recht geheven genoemd in onderdeel 2

7.3

Indien een lijk of asbus uit een graf wordt overgebracht naar een andere graf en het ontruimde
graf ter beschikking van de gemeente komt, wordt het volgens hoofdstuk 4 verschuldigde recht
geheven voor de nieuwe graf verminderd met een aan het nog resterende deel van de termijn
evenredig gedeelte van het ten tijde van de overbrenging geldende recht voor de vrijkomende
graf.

7.4

Bij het overbrengen van een lijk of asbus uit een graf naar een andere niet door de gemeente geëxploiteerde begraafplaats of crematorium, wordt 75 % van het voor dit graf ingevolge hoofdstuk
4 of hoofdstuk 5 betaalde recht gerestitueerd, berekend over de nog niet verlopen termijn.

€ 1.210,06

Hoofdstuk 8 Inschrijven en overboeking
Hoofdstuk:

Omschrijving:

8.1

Voor het inschrijven en overboeken van een graf in een daartoe bestemt € 3,06
register wordt geheven

Tarief

Hoofdstuk 9 Vervallen van het recht
9.1 Indien binnen een termijn van één jaar na het overlijden van een rechthebbende van een huurgraf,
geen aanvrage is gedaan tot overboeking van het recht, als bedoeld in de “Beheerverordening algemene
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begraafplaatsen Gemeente Sittard-Geleen 2002”, zijn burgemeester en wethouders bevoegd het recht
op het graf te doen vervallen.
Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 17 december 2008, nr 106.
De Griffier
Drs. F.T.H.A.Coenen
De voorzitter
Drs. G.J.M.Cox
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