
Tarieventabel bedoeld in artikel 5, lid 1, van

de Verordening lijkbezorgingsrechten 2018

1 RECHTEN TARIEF 2018

1.1 Particulier graf

uitsluitend recht op een graf:

1.1.1 voor 20 jaar 2.898,00€       

1.1.2 voor 30 jaar 3.740,00€       

1.1.3 verlenging met 10 jaar 2.066,00€       

1.1.4 verlenging met 20 jaar 2.675,00€       

1.2 Kindergraf

uitsluitend recht op een kindergraf:

1.2.1 voor 20 jaar 2.319,00€       

1.2.2 voor 30 jaar 2.898,00€       

1.2.3 verlenging met 10 jaar 1.720,00€       

1.2.4 verlenging met 20 jaar 2.096,00€       

1.3 Urnengraf uitsluitend bedoeld voor urnen

uitsluitend recht op een groot urnengraf:

1.3.1 voor 20 jaar 2.045,00€       

1.3.2 voor 30 jaar 2.472,00€       

1.3.3 verlenging met 10 jaar 1.538,00€       

1.3.4 verlenging met 20 jaar 1.827,00€       

Urnengraf op een urnenveld of urnenrij

uitsluitend recht op een klein urnengraf:

1.3.5 voor 20 jaar 1.756,00€       

1.3.6 voor 30 jaar 2.045,00€       

1.3.7 verlenging met 10 jaar 1.350,00€       

1.3.8 verlenging met 20 jaar 1.538,00€       

1.4 Urnennis

het gebruik van een urnennis:

1.4.1 voor 20 jaar 1.964,00€       

1.4.2 voor 30 jaar 2.355,00€       

1.4.3 verlenging met 10 jaar 1.487,00€       

1.4.4 verlenging met 20 jaar 1.741,00€       

1.5 Algemeen graf

1.5.1 een plaats in een algemeen graf voor 10 jaar 1.512,00€       

BEGRAVEN

2.1 het stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder 721,00€          

2.2 het stoffelijk overschot van een kind jonger dan 12 jaar 492,00€          

2.3 het stoffelijk overschot van een kind jonger dan 1 jaar 180,00€          

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 205,00€          

3.1.2. in een urnennis 103,00€          

4 GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD

4.1 Voor het afgeven van een vergunning voor:

4.1.1. het plaatsen van een grafbedekking op een graf of urnennis 148,00€          

4.2 Bijdrage voor het algemene onderhoud van de begraafplaats

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

78,00€            

5 INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN GRAVEN EN URNENNISSEN

5.1 Inschrijven en overschrijven van graven en

urnennissen 220,00€          

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)

1.177,00€       

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 299,00€          

6.2.2 uit een urnennis 123,00€          

6.3 Terugplaatsen van asbus of urn in een urnennis 123,00€          

6.4
Ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende, per 

kist 1.177,00€       

6.5 Het verstrooien van as, per asbus of urn:

6.5.1 in een graf 274,00€          

6.5.2 op een verstrooiingsplaats 205,00€          

7 OVERIGE HEFFINGEN

7.1 Het luiden van de torenklok 99,00€            

7.2 Gebruik van een draagbaar of rijdende baar 65,00€            

7.3 Uitzoeken van een graf 65,00€            

7.4 Op verzoek grond wegrijden 161,00€          

7.5 Het gebruik van de aula:

7.5.1 per gebeurtenis, voor het eerste uur 225,00€          

7.5.2 per gebeurtenis, per half uur verlenging 113,00€          

7.5.3
voor het opbaren van een stoffelijk overschot met een 

minimum van drie dagen
401,00€          

7.5.4 verlenging van het opbaren per etmaal 66,00€            

Behoort bij raadsbesluit van 21 december 2017.

De griffier,

C.M. de Heus, 


