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Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een persoon van 12 jaar of ouder € 709,30
wordt geheven voor een periode van 20 jaar

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf voor een persoon van 12 jaar of € 525,90
ouder wordt geheven voor een periode van 20 jaar

1.3

Voor een particulier kindergraf wordt van het bedrag als bedoeld in 1.1 geheven:

1.3.1

Een vierde (1/4) gedeelte indien het graf is bestemd voor een overleden kind beneden één jaar, zijnde

€ 177,25

1.3.2

De helft (1/2) indien het graf is bestemd voor een overleden kind van 1 tot 12 jaar

€ 354,60

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 tot en met 1.3.2 met 5 of 10 jaar wordt
een recht geheven van

€ 194,25

Bij een algemeen graf wordt geen onderscheid gemaakt in verschillende leeftijdsgroepen. Tevens is bij
een algemeen graf geen verlenging mogelijk.

Hoofdstuk 2 Begraven en bijzetten
2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 282,60

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven

€ 70,70

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

€ 141,40

2.4

Voor het begraven van levenloos geboren kinderen wordt geen recht geheven indien geen graftekens
zullen worden aangebracht en die begraven worden op een afzonderlijk deel van de begraafplaats.

2.5.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf wordt een recht geheven van

€ 270,45

2.5.2

Voor het bijzetten van een asbus of een urn in een particulier urnengraf wordt een recht geheven van

€ 200,45

2.6

Voor het begraven of bijzetten op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 € 77,50
verhoogd met

2.7

Onder buitengewone uren wordt verstaan: de uren vallende buiten de tijd, gelegen tussen 9.00 en 16.00
uur

2.8.1

Asverstrooiing

€ 63,15

Hoofdstuk 3 Plaatsen van een fundering
3.1

Voor een door de gemeente aan te brengen fundering voor het plaatsen van een grafteken op een enkel € 222,60
graf wordt een bedrag geheven van

3.2

Voor een door de gemeente aan te brengen fundering voor het plaatsen van een grafteken op een dubbel € 353,95
graf wordt een bedrag geheven van

Hoofdstuk 4 Ruimen en opgraven
4.1

Voor het ruimen van een graf op aanvraag van de rechthebbende wordt geheven

€ 1.536,70

4.2

Voor het opgraven en overbrengen van een lijk uit het ene naar het andere graf op de begraafplaats
wordt een recht geheven van

€ 1.536,70

4.3

Het in 4.2 vermelde bedrag is eveneens van toepassing op het verzamelen van lijken in dezelfde grafruimte en herbegraven van meerder lijken in één kist

4.4

Voor het opgraven van een lijk, bestemd voor overbrenging naar een andere begraafplaats wordt ge- € 1.536,70
heven

4.5

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn wordt geheven:

4.5.1

Uit een particulier graf

€ 260,90

4.5.2

Uit een urnengraf

€ 195,75

4.6

Voor het op rechterlijk gezag opgraven en weer in dezelfde grafruimte begraven van een lijk of urn
worden geen rechten geheven.

Hoofdstuk 5 Onderhouden en schoonhouden

1

5.1

Voor het van gemeentewege onderhouden en schoonhouden van de paden en beplantingen wordt
voor de eerste periode van 20 jaar waarvoor het grafrecht is verleend een bedrag geheven voor:

5.1.1

Een particulier graf

€ 1.326,20

5.1.2

Een urnengraf

€ 996,05

5.2

In geval van verlenging van het grafrecht wordt voor de in 5.1 vermelde dienstverlening voor de periode waarvoor het grafrecht is verlengd een bedrag geheven voor:

5.2.1

een particulier graf, voor een periode van 5 jaar

€ 382,50

5.2.2

een particulier graf, voor een periode van 10 jaar

€ 764,95

5.2.3

Een particulier urnengraf, voor een periode van 5 jaar

€ 287,40

5.2.4

Een particulier urnengraf, voor een periode van 10 jaar

€ 574,75
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Een algemeen graf is in beheer en onderhoud bij de gemeente Waalwijk; voor het onderhouden en
schoonhouden van een algemeen graf worden geen kosten in rekening gebracht.

Hoofdstuk 6 Overbrenging van een gesloten begraafplaats
6.1

De op grond van de vorige hoofdstukken verschuldigde rechten, met uitzondering van het in 5.2 vermelde tarief bedragen de helft van de onderscheiden bedragen, indien op verzoek van de rechthebbende
het lijk van de eerst overleden echtgenoot of echtgenote wordt overgebracht van een gesloten begraafplaats als bedoeld in Hoofdstuk III, paragraaf 4, van de Wet op de lijkbezorging, naar een gemeentelijke
begraafplaats en aldaar wordt bijgezet naast het graf van de laatst overleden echtgenoot of

Hoofdstuk 7 Reserveren van een grafruimte
7.1

Voor het verlenen van een reservering voor een particulier graf of particulier urnengraf wordt voor
het eerste tijdvak van 20 jaren geheven

€ 288,00

7.2

Voor de volgende periode van 10 jaren wordt geheven

€ 143,95

Hoofdstuk 8 Inschrijven en overboeken van particuliere graven of urnengraven
8.1

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven of van particuliere urnengraven in een
daartoe bestemd register wordt geheven

€ 11,20

Hoofdstuk 9 Overige heffingen
9.1

Voor het gebruik van de aula wordt geheven een recht van

€ 233,70

9.1.1

Indien het gebruik als bedoeld in 9.1 langer duurt dan 2 1/2 uur dan wordt voor elk extra half uur of
gedeelte daarvan een recht geheven van

€ 48,90

9.2

Voor het luiden van de klok wordt per kwartier een recht geheven van

€ 48,90

9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning tot het
plaatsen van een enkele gedenkplaat of enkel gedenkteken

€ 96,45

9.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning tot het
plaatsen van een dubbele gedenkplaat of dubbel gedenkteken

€ 192,95

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Waalwijk van 13 november 2014 tot vaststelling van de ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten 2015’
De griffier van Waalwijk,
G.H. Kocken
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