
Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 Begraafplaats Noorderveld – Kerkveld te Nieuwegein 

Hoofdstuk 
1 

Uitsluitend recht     

1.1. 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven in een eigen graf 
wordt geheven 

    

1.1.1 voor een periode van 20 jaar locatie Noorderveld     

1.1.1.1 Voor personen van 12 jaar en ouder € 1.178,00 

1.1.1.2 Voor personen van 2 tot 12 jaar € 856,00 

1.1.1.3 Voor personen van 0 tot 2 jaar € 429,00 

        

1.1.2 voor een periode van 20 jaar locatie Kerkveld     

1.1.2.1 Voor personen van 12 jaar en ouder € 1.355,00 

        

1.1.3 voor een periode van 10 jaar locatie Noorderveld     

1.1.3.1 Voor personen van 12 jaar en ouder € 647,00 

1.1.3.2 Voor personen van 2 tot 12 jaar € 471,00 

1.1.3.3 Voor personen van 0 tot 2 jaar € 236,00 

1.1.3.4 Voor foetussen € 173,00 

        

1.1.4 voor een periode van 10 jaar locatie Kerkveld     

1.1.4.1 Voor personen van 12 jaar en ouder € 746,00 

        

1.1.5 voor een periode van 10 jaar     

1.1.5.1 Voor een urnengraf € 180,00 

1.1.5.2 Voor een urnenkelder € 344,00 

        

1.2. Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 5 jaar     

1.2.1 Locatie Noorderveld     



1.2.1.1 Voor personen van 12 jaar en ouder € 336,00 

1.2.1.2 Voor personen van 2 tot 12 jaar € 249,00 

1.2.1.3 Voor personen van 0 tot 2 jaar € 124,00 

1.2.1.4 Voor foetussen € 95,00 

        

1.2.2 Locatie Kerkveld € 386,00 

        

1.2.3 Locatie Noorderveld     

1.2.3.1 Voor urnengraf € 105,00 

1.2.3.2 Voor urnenkelder € 186,00 

        

1.3. Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar     

1.3.1 Locatie Noorderveld     

1.3.1.1 Voor personen van 12 jaar en ouder € 612,00 

1.3.1.2 Voor personen van 2 tot 12 jaar € 452,00 

1.3.1.3 Voor personen van 0 tot 2 jaar € 227,00 

1.3.1.4 Voor foetussen € 173,00 

        

1.3.2 Locatie Kerkveld € 702,00 

        

1.3.3 Locatie Noorderveld     

1.3.3.1 Voor urnengraf € 180,00 

1.3.3.2 Voor urnenkelder € 344,00 

        

Hoofdstuk 

2 
Begraven     

2.1. Voor het begraven op locatie Noorderveld     



2.1.1 Van 12 jaar en ouder € 1.596,00 

2.1.2 2 tot 12 jaar € 1.253,00 

2.1.3 0 tot 2 jaar € 627,00 

2.1.4 Voor foetussen € 105,00 

2.2. Voor het begraven op locatie Kerkveld     

2.2.1 Van 12 jaar en ouder € 1.976,00 

2.2.2 2 tot 12 jaar in bestaand graf € 1.673,00 

2.2.3 0 tot 2 jaar in bestaand graf € 836,00 

2.2.4 Voor foetussen in bestaand graf € 105,00 

        

2.3. 
Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1 en 2.2 
verhoogd voor begraven op 

    

2.3.1 - maandag t/m vrijdag voor 09.00 uur en na 16.00 uur, met € 262,00 

2.3.2 - zaterdag voor 09.00 uur en na 13.00 uur, met € 292,00 

        

Hoofdstuk 
3 

Bijzetten van asbussen en urnen     

3.1. Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven: €   303,00 

3.2 
Voor het bijzetten van een asbus of urn op buitengewone uren wordt het recht bedoeld 
in 3.1 verhoogd met 

    

3.2.1 - maandag t/m vrijdag voor 09.00 uur en na 16.00 uur € 88,00 

3.2.2 - zaterdag voor 09.00 uur en na 13.00 uur € 102,00 

        

Hoofdstuk 
4 

Grafbedekking en onderhoud     

4.1. Voor het afgeven van een vergunning:     

4.1.1. - voor het stichten van een grafkelder € 80,00 

4.1.2. - voor het stichten van een gedenkteken of graftuin € 40,00 



4.2. 
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de voorwerpen wordt 

geheven: 
    

4.2.1. - voor een grafkelder per jaar € 255,00 

4.2.2 - voor gedenktekenen of graftuin:     

4.2.2.1 Voor een periode van 20 jaar     

4.2.2.1.1 een graf met uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar € 1.968,00 

4.2.2.1.2 een kindergraf 2 – 12 jaar met uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar € 1.520,00 

4.2.2.1.3 een kindergraf 0 – 2 jaar met uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar € 761,00 

4.2.2.2 Voor een periode van 10 jaar     

4.2.2.2.1 een Algemeen graf € 733,00 

4.2.2.2.2 een Algemeen kindergraf € 598,00 

4.2.2.2.3 een graf met uitsluitend recht en / of een verlenging van 10 jaar € 1.049,00 

4.2.2.2.4 een kindergraf 2 – 12 jaar met uitsluitend recht en / of een verlenging van 10 jaar € 803,00 

4.2.2.2.5 een kindergraf 0 – 2 jaar met uitsluitend recht en / of een verlenging van 10 jaar € 402,00 

4.2.2.2.6 
een urnengraf met uitsluitend recht en / of een verlenging voor een periode van 10 
jaar 

€ 530,00 

4.2.2.2.7 
een urnenkelder met uitsluitend recht en / of een verlenging voor een periode van 10 
jaar 

€ 668,00 

4.2.2.2.8 Een foetusgraf met uitsluitend recht en / of een verlenging van 10 jaar € 115,00 

4.2.2.3 Voor een periode van 5 jaar     

4.2.2.3.1 een graf met uitsluitend recht voor een verlenging van 5 jaar € 542,00 

4.2.2.3.2 een kindergraf 2 – 12 jaar met uitsluitend recht en / of een verlenging van 5 jaar € 413,00 

4.2.2.3.3 een kindergraf 0 – 2 jaar met uitsluitend recht en / of een verlenging van 5 jaar € 207,00 

4.2.2.3.4 een urnengraf met uitsluitend recht en / of een verlenging van 5 jaar € 259,00 

4.2.2.3.5 een urnenkelder met uitsluitend recht en / of een verlenging van 5 jaar € 319,00 

4.2.2.3.6 Een foetusgraf met uitsluitend recht en / of een verlenging van 5 jaar € 63,00 

        

4.3 Jaarlijkse onderhoudskosten op Noorderveld en Kerkveld, voor graven uitgegeven vóór     



2002 

4.3.1 Graf zonder gedenkteken € 11,45 

4.3.2 Graf met een staand gedenkteken € 34,37 

 4.3.3  Graf met een staand gedenkteken en een liggend gedenkteken  €  46,29 

Hoofdstuk 5 leges     

5.1. 
Voor het inschrijven en overboeken van eigen graf, urnengraf of 
urnenkelder in een daartoe bestemd register wordt geheven 

€ 26,00 

        

Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen, verstrooien     

6.1. Voor het opgraven van een lijk wordt geheven € 235,00 

6.2. 
Voor het na opgraving weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt 
geheven 

€ 235,00 

6.3. 
Voor het opgraven van een asbus of urn of bij het weer terugplaatsen 

van een asbus of urn wordt geheven 
€ 235,00 

6.4. 
Voor het ruimen van een graf op verzoek van de recht- 
belanghebbende wordt geheven 

€ 352,00 

6.5. Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:     

6.5.1. - in een graf of urnengraf € 175,00 

6.5.2. - op een verstrooiingsplaats € 93,00 

6.5.3. - as van een foetus op een verstrooiingsplaats € 26,00 

6.6 - plaatsen in memoriam bordje voor de duur van 2 jaar € 193,00 

6.7 - verlenging plaatsen in memoriam bordje per jaar € 45,00 

        

Behorende bij het raadsbesluit 
van 19 december 2016    

De raadsgriffier van de 
Gemeente Nieuwegein    

 


