
 

 

  
Bijlage 
 

TARIEVENTABEL  

Behorende bij de Verordening Begraafrechten 2016  

   

Hoofdstuk 1  Verlenen van rechten 

 

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven: 
1.1.1  voor een periode van 20 jaar: 1.737,00
1.1.2  voor een periode van 40 jaar: 3.373,00
1.1.3 Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.1 wordt een recht geheven 

van € 434,25 per 5 jaar. (met een maximum van 20 jaar). 
  
1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een daartoe aangewezen 

kindergraf wordt geheven: 
1.2.1  voor een periode van 20 jaar: 868,00
1.2.2  voor een periode van 40 jaar: 1.686,00
1.2.3 voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.2 wordt een recht geheven 

van € 217,00 per 5 jaar. (met een maximum van 20 jaar). 
  
1.3 Bovenop het recht als vermeld onder 1.1 en 1.2 wordt geheven: 
1.3.1  voor het stichten van een grafkelder: 471,00
1.3.2  voor het plaatsen van een urnenkeldertje: 197,00
  
1.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven: 
1.4.1  voor een periode van 20 jaar: 868,00
1.4.2  voor een periode van 40 jaar: 1.686,00
1.4.3 voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.4 wordt een recht geheven  

van € 217,00 per 5 jaar. (met een maximum van 20 jaar) 
  
1.5 Wanneer verlenging voor een kortere termijn dan 10 jaar noodzakelijk is, dan 

geldt een recht van het aantal te verlengen jaren maal 1/20 deel van de tarieven 
als genoemd onder 1.1.1 , 1.2.1 en 1.4.1. 

  
2.1   
2.1.1 Voor het gebruik maken van een algemeen graf voor een periode van 10 jaar 

wordt geheven:    868,00
2.1.2 Voor het gebruik maken van een algemeen kindergraf voor een periode van 10 

jaar wordt geheven:   434,00
2.1.3 Voor het gebruik maken van een algemeen urnengraf voor een periode van 10 

jaar wordt geheven 434,00

 

Hoofdstuk 2  Begraven   

2.1 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of 
ouder wordt geheven:    

2.1.1  van maandag tot en met vrijdag: 733,00
  op een zaterdag: 1069,00
2.2 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 0 tot 12 

jaar wordt geheven: 
2.2.1  van maandag tot en met vrijdag: 604,00
  op een zaterdag: 892,00
 Tarief voor zaterdag is gebaseerd op een tijdsbesteding van een basistarief van 

1 uur cq. een deel daarvan (rekening houdende met verhoging voor zaterdag) 
voor 2 gemeente-mannen (zonder tractiemiddel).

2.3 Voor het herbegraven van een stoffelijk overschot geldt een bedrag dat gelijk is aan de 
kosten, die de hiermee te belasten onderneming de gemeente in rekening brengt. Deze 
kosten worden aan de aanvrager van het herbegraven bij zijn verzoek vanwege de in art. 



 

 

231, tweede lid onderdeel b. van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar, meegedeeld. 

Hoofdstuk 3 Bijzetten urnen 

 Voor het begraven cq. bijzetten (dan wel uitstrooien) van (as)urnen, wordt per 
urn geheven: 

  van maandag tot en met vrijdag: 237,00
  op een zaterdag: 333,00

 

Hoofdstuk 4  Grafbedekking en onderhoud 

4.1 Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen 
dan wel uitbreiden van grafbedekking wordt geheven: 

4.1.1  per grafbedekking: 126,00
  per grafbedekking op een urnentuin: 82,50
4.2 Wanneer de zorg voor het onderhoud van grafbedekking aan de gemeente 

wordt overgedragen, wordt geheven voor: 
4.2.1 Een graf van een volwassene 
 bestaande uit: 
  
      Voor de duur van: 
  10 jaar 20 jaar: 40 jaar: 
  een achterstuk: 289,00 581,00 1.117,00 
  een dubbel achterstuk: 423,00 851,00 1.658,00 
  een achterstuk +voetplaat: 828,00 1.658,00 3.276,00 
     
4.2.2 Een kindergraf 
 bestaande uit: 
  
      Voor de duur van: 
  10 jaar 20 jaar: 40 jaar: 
  een achterstuk: 155,00 310,00 579,00 
  een achterstuk +voetplaat: 289,00 579,00 1.117,00 
  
4.3 Bij omzetting van een voor de duur van 20 jaar uitgegeven graf in een voor de 

duur van 40 jaar wordt, indien de zorg voor het onderhoud van grafbedekking 
aan de gemeente is overgedragen, een aanvullend recht geheven. Dit recht is 
gelijk aan het verschil tussen de ingevolge het eerste lid geheven bedragen. 

 

Hoofdstuk 5 Overboekingsrecht 

Voor een niet ambtshalve overboeking van een graf wordt geheven:  € 10,00. 
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