
Tarieventabel bedoeld in artikel 5, lid 1, van

de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017

TARIEF

1 RECHTEN

1.1 particulier graf

uitsluitend recht op een graf:

1.1.1 voor 20 jaar 2.855,00  

1.1.2 voor 30 jaar 3.685,00  

1.1.3 verlenging met 10 jaar 2.035,00  

1.1.4 verlenging met 20 jaar 2.635,00  

1.2 particulier kindergraf

uitsluitend recht op een kindergraf:

1.2.1 voor 20 jaar 2.285,00  

1.2.2 voor 30 jaar 2.855,00  

1.2.3 verlenging met 10 jaar 1.695,00  

1.2.4 verlenging met 20 jaar 2.065,00  

1.3 particulier graf 

uitsluitend bedoeld voor urnen:

1.3.1 voor 20 jaar 2.015,00  

1.3.2 voor 30 jaar 2.435,00  

1.3.3 verlenging met 10 jaar 1.515,00  

1.3.4 verlenging met 20 jaar 1.800,00  

Urnengraf op een urnenveld of urnenrij

1.3.5 voor 20 jaar 1.730,00  

1.3.6 voor 30 jaar 2.015,00  

1.3.7 verlenging met 10 jaar 1.330,00  

1.3.8 verlenging met 20 jaar 1.515,00  

1.4 urnennis

het recht op een urnennis:

1.4.1 voor 20 jaar 1.935,00  

1.4.2 voor 30 jaar 2.320,00  

1.4.3 verlenging met 10 jaar 1.465,00  

1.4.4 verlenging met 20 jaar 1.715,00  

1.5 algemeen graf

een plaats in een algemeen graf:

1.5.1 voor 10 jaar 1.490,00  

2 BEGRAVEN

2.1 het stoffelijk overschot van een persoon van 12 

jaar of ouder

710,00     

2.2 het stoffelijk overschot van een kind jonger dan 12 

jaar

485,00     

2.3 het stoffelijk overschot van een kind jonger dan 1 

jaar

177,00     



2.4 Bij begraven op buitengewone uren worden de 

tarieven onder 2.1 tot en met 2.3 met 75% 

verhoogd, tenzij het begraven op een 

buitengewoon uur door de burgemeester in het 

belang van de openbare orde of volksgezondheid 

is voorgeschreven.

Onder buitengewone uren worden alle uren 

verstaan buiten maandag tot en met vrijdag van 

9.00 uur tot en met 15.00 uur en alle uren op 

algemeen erkende feestdagen

3 BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN URNEN

3.1 Bijzetten van een asbus of urn:

3.1.1 in een graf 202,00     

3.1.2 in een urnennis 101,00     

4 GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD

4.1 Voor het afgeven van een vergunning voor:

4.1.1 het plaatsen van een gedenkteken op een graf of 

urnennis

146,00     

4.2 Voor het onderhoud van de grafbedekking of 

urnennis:
4.2.1 Voor die gevallen, waarin voor 1 januari 2004 een 

jaarlijkse vergoeding van het onderhoud is 

overeengekomen of verschuldigd is geworden, per 

jaar

77,00       

5 INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN EIGEN 

GRAVEN EN URNENNISSEN
5.1 Inschrijven en overboeken van graven en 

urnennissen

217,00     

6 OPGRAVEN, RUIMEN EN VERSTROOIEN

6.1 Het opgraven van een stoffelijk overschot of het 

maken van ruimte in een graf door herbegrafenis 

van twee of drie lagen onder de onderste laag per 

kist (herschikken)

1.160,00  

6.2 Bij herbegraven in een ander graf gelden de 

tarieven van het opgraven of verwijderen van 

een asbus of urn:
6.2.1 uit een graf 295,00     

6.2.2 uit een urnennis 116,00     

6.3 Terugplaatsen van asbus of urn in een urnennis 121,00     

6.4 Ruimen van een graf op verzoek van de 

belanghebbende

1.160,00  



6.5 Het verstrooien van as, per asbus of urn:

6.5.1 in een graf 270,00     

6.5.2 op een verstrooiingsplaats 202,00     

7 OVERIGE HEFFINGEN

7.1 Het luiden van de torenklok 98,00       

7.2 Gebruik van een draagbaar of rijdende baar 64,00       

7.3 Uitzoeken van een graf 64,00       

7.4 Op verzoek grond wegrijden 159,00     

7.5 Het gebruik van de aula:

7.5.1 per gebeurtenis, voor het eerste uur 222,00     

7.5.2 per gebeurtenis, voor ieder half uur boven het 

eerste uur

111,00     

7.5.3 voor het opbaren van een stoffelijk overschot met 

een minimum van drie dagen

395,00     

7.5.4 verlenging van het opbaren per etmaal 65,00       

Behoort bij raadsbesluit van 22 december 2016.

drs. D. de Heus


