
Tarieventabel 2016

Behorende bij "Verordening lijkbezorgingsrechten 2016".

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1 Voor het verlenen van uitsluitend recht op een graf wordt geheven:
1.1.1 voor een periode van 20 jaar, door afkoop ineens € 399,50
1.1.2 voor een periode van 20 jaar, bij betaling per jaar € 26,55
1.2 Voor het verlenen van het recht op een urnennis wordt geheven:
1.2.1 voor een periode van 10 jaar, door afkoop ineens € 197,10
1.2.2 voor een periode van 10 jaar, bij betaling per jaar € 26,20
1.3 Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.1 met 10 jaren wordt 

een recht geheven van € 232,70

Hoofdstuk 2 Begraven
2.1     Voor het begraven van een lijk van een persoon van 1 jaar 

of ouder wordt geheven:
2.1.1    in een graf of reeds aanwezige kelder van maandag tot en met vrijdag        € 920,50
2.1.2 in een graf of reeds aanwezige kelder op zaterdag                                   € 1.224,30
2.2 in een graf, waarin een kelder wordt geplaatst,
2.2.1 van maandag tot en met vrijdag                                                                                         € 1.075,15
2.2.2 op zaterdag                   € 1.430,00
2.3 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden  1 jaar 
            wordt geheven:
2.3.1 in een graf of reeds aanwezige kelder van maandag tot en met vrijdag      € 533,90
2.3.2 in een graf of reeds aanwezige kelder op zaterdag                                 € 710,10
2.4 in een graf, waarin een kelder wordt geplaatst 
2.4.1 van maandag tot en met vrijdag                                                                                        € 612,85
2.4.2 op zaterdag                    € 815,10

Hoofdstuk 3 Cremeren
Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen
4.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven
4.1.1 in een graf of urnennis van maandag tot en met vrijdag € 273,75
4.1.2 in een graf of urnennis op zaterdag € 364,10
4.2.1 in een nieuwe urnenkelder van maandag tot en met vrijdag € 303,75
4.2.2 in een nieuwe urnenkelder op zaterdag € 404,00
4.3.1 in een bestaande urnenkelder van maandag tot en met vrijdag  € 273,75
4.3.2 in een bestaande urnenkelder op zaterdag                                            € 364,10

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en Onderhoud
5.1 Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen

of vernieuwen van de voorwerpen, wordt geheven:
5.1.1 voor de aanleg van een grafkelder of urnenkelder, € 284,55
5.1.2 en voor het plaatsen van gedenktekenen, per gedenkteken of graftuin € 284,55
5.2      voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de 

begraafplaats, wordt geheven per grafruimte per jaar:                                  € 54,40
5.3 De rechten als bedoeld in onderdeel 5.2 kunnen worden afgekocht:

voor een periode van 20 jaar door voldoening van een som ineens van € 817,85
5.4 Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 5.3 met 10 jaren wordt 

een recht geheven van € 476,40

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen
6.1 Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een 

daartoe bestemd register wordt geheven € 32,55
6.1.1  Voor het inschrijven en overboeken van urnennissen in een 

daartoe bestemd register wordt geheven € 32,55

Hoofdstuk 7 Opgraven, ruimen, verstrooien
7.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:



7.1.1 van maandag tot en met vrijdag                 € 920,50
7.1.2 op zaterdag                                                                                      € 1.224,30
7.2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in 

hetzelfde graf wordt geheven:
7.2.1 van maandag tot en met vrijdag                 € 920,50
7.2.2 op zaterdag                                                                                       € 1.224,30
7.3 Voor het na opgraven weer begraven in een 

ander graf wordt geheven
7.3.1 van maandag tot en met vrijdag                 € 1.380,80
7.3.2 op zaterdag                                                                    € 1.836,45
7.4 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:
7.4.1 op een verstrooiingsplaats van maandag tot en met vrijdag € 136,90
7.4.2 op een verstrooiingsplaats op zaterdag € 182,05

Hoofdstuk 8 Overige heffingen

Het geven van gelegenheid tot het plaatsen van de grafkelder anders dan voor 
directe begraving wordt geheven:

8.1 van maandag tot en met vrijdag € 920,50
8.2 op zaterdag € 1.224,30

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2015,

De griffier van Dantumadiel,


