
 

Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022 

 

 

  2022 

B.1 Begraafrecht  Tarief € 

B1.01 In een algemeen of particulier zandgraf  974,00 

B1.11 In een particulier graf voor kindje jonger dan één jaar 428,00 

B1.14 
In een particulier graf, na lichting vanuit een ander graf op de 
begraafplaats 

490,00 

B1.15 Graf groen maken 41,00 

B.2 Grafkosten particuliere graven per 10 jaar 
 

Tarief € 

B.2.02 Categorie A: (2.00x1.00 meter) 1.300,00 

B.2.03 Categorie B: (2.00x0.90 meter) 1.170,00 

B.2.04 Categorie E: (0.90x0.80 meter) 285,00 

B.3 Verlenging graftermijn per jaar  
 

Tarief € 

 Ter aanvulling van lopende termijn tot 10 jaar grafrust  

B.3.01 Categorie A 130,00 

B.3.02 Categorie B 117,00 

B.3.03 Categorie E 28,50 

B.4 Monument / grafbedekking 
 

Tarief € 

B.4.01 
Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen voor een 
urnbijzetting of begrafenis, groter dan 1m2 

296,00 

B.4.03 
Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen voor een 
urnbijzetting of begrafenis, kleiner dan 1m2 

99,00 

B.4.09 
Inscriptie aanbrengen op dekplaat (Cat. GUM) tegel (Cat. FUG) of kei, 
inclusief plaatsen en inclusief leges 

362,00 

B.4.10 Plaatsen monument op herdenkingsveld (na afstand algemeen graf) 250,00 

B.5 Opgraven/Herbegraven/ruimen/schudden/samenvoegen 
 

Tarief € 

B.5.01 
Opgraven van een overledene binnen de wettelijk voorgeschreven 
grafrusttermijn van 10 jaar 

1.345,00 

B.5.02 
Opgraven van een overledene na de wettelijk voorgeschreven 
grafrusttermijn van 10 jaar 

1.095,00 

B.5.05 Ruimen of samenvoegen van particuliere graven, per graflaag 545,00 

B.5.06 Beenderkist 360,00 

B.5.08 Opgraven of verwijderen van asbus(sen) uit een graf/nis 100,00 

B.6 Onderhoud 
 

Tarief € 

B.6.03 Onderhoud begraafplaats per jaar 
102,00 

B.6.04 Afkoop onderhoud begraafplaats per 10 jaar 
1020,00 

B.6.05 Afkoop onderhoud Algemeen graf per 10 jaar per graf laag 
350,00 



B.6.06 Onderhoud begraafplaats algemeen graf per jaar (begraven voor 2018) 
per graf laag 

35,00 

B.6.07 Onderhoud grafmonument per jaar  
51,00 

B.6.08 Afkoop onderhoud grafmonument per 10 jaar 
510,00 

B.6.09 Onderhoud grafmonument < 1m2 
28,00 

B.6.10 Afkoop onderhoud grafmonument < 1m2 
280,00 

B.6.12 Vastrecht particulier urnengraf per jaar 
77,00 

B.6.13 Vastrecht particulier urnennis per jaar 
31,00 

B.6.17 Aanvullen grind of grond 
92,00 

B.6.18 
Lakken van de zilveren/zwarte letters, niet behorend bij 5 jaarlijks 
onderhoud 

107,00 

B.6.19 Reinigen monument, niet behorend bij jaarlijks onderhoudsschema 
158,00 

 

 
Algemene bepalingen 
 
Particuliere graven worden uitgegeven voor een termijn van 10 jaar of 

een veelvoud hiervan, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de 

begraafplaats dat toelaat, waarbij het te heffen tarief hetzelfde veelvoud 

is van het tarief van een grafrecht voor 10 jaar. 

Bij verlengen van particuliere graven kan een termijn van minimaal 5 

jaar volstaan. 

 

Voor nieuwe particuliere graven uitgegeven vanaf 1 januari 2020 is 

naast het onderhoud begraafplaats ook het onderhoud monument (mits 

aanwezig) verplicht verschuldigd. 

 

Indien een rechthebbende van een grafruimte voor een periode van 

minimaal 3 jaar de grafrechten en/of onderhoudskosten niet heeft 

betaald en/of als de rechthebbende niet meer traceerbaar is, dan 

behoudt de Gemeente zich het recht voor om de grafruimte weer in 

bezit van de Gemeente te laten komen en bestaat de mogelijkheid dat 

de grafruimte geruimd zal worden. 

 

Bijzondere bepalingen 

 

Onderhoud begraafplaats en onderhoud monument eindigt bij einde 

graftermijn. 

 

Voor (urnen)graven kleiner dan 1 m2 uitgegeven of bij 

verlengingscontracten, wordt naast het vastrecht ook onderhoud 

monument (mits aanwezig) verschuldigd (B.6.01 en B.6.26).  

 

 

  



Onder het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats 

wordt verstaan:  

 

Onderhoud algemeen groen, kosten afvoer blad, onderhoud bomen, 

nieuwe aanplant plantsoenen, onderhoud van paden, servicepunten en 

banken.  

 

Het recht is tevens inclusief het onderhoud van de op de eigen graven 

aangebrachte beplantingen (exclusief rozen).  

 

Voor de afkoop voor het onderhouden van de begraafplaats kan een 

afkoopsom worden gestort voor een periode gelijk aan de jaarlijkse 

onderhoudsrechten. 

 

Onderhoud monument heeft betrekking op het jaarlijks reinigen van 

grafsteen/grafzerk/gedenksteen van algen. Ook wordt inliggend grind 

behandeld tegen onkruid. 

Onder het onderhouden wordt niet verstaan schadeherstel, herstellen 
en vernieuwen van de grafbedekkingen, monumenten en graven noch 
het vergulden of verzilveren van letters en/of kettingen. Wel wordt 
hieronder verstaan het (indien nodig) periodiek (5 jaar) ophogen, stellen 
van monumenten en het zwarten van letters. 
 

B.7 Graf funderen (verplicht) Tarief € 

B.7.01 Categorie A, AA en B, zonder inlegplaten  320,00 

B.7.05 Categorie E: (0.90 x 0.80 meter) kindergraf, zonder inlegplaten 117,00 

B.7.06 Categorie FUG: 0.80 x 0.90 zonder inlegplaten 117,00 

B.7.07 Inlegplaten beton 36,00 

B.7.09 Urnenkelder kunststof 0.45 x 0.45 meter 235,00 

C.4 Verstrooiingen 

Tarief € 

C.4.01 Verstrooiing in particulier (urnen) graf, inclusief begeleiding 204,00 

C.4.03 Verstrooiing van as in asmonument met familie inclusief begeleiding 143,00 

C.5 Urn  

Tarief € 

C.5.01 
Bijzetten van een asbox/asurn in een urnengraf/kelder, inclusief 30 
minuten begeleiding 

281,00 

C.5.02 30 minuten begeleiding bij ophalen asbox/asurn  143,00 

C.5.03 Voor het plaatsen van een bovengrondse urn door steenhouwer, 
exclusief leges  148,00 



C.6 Termijnen urnengraf/nis/plek per 10 jaar 
Tarief € 

C.6.01 Categorie GUM: nis in columbarium, inclusief tekstplaat 890,00 

C.6.02 Categorie S: oppervlakte 0.80x0.90 meter, voor het bovengronds 
plaatsen van een urn 

336,00 

C.6.03 Categorie FUG oppervlakte 0.80x0.90 meter inclusief urnenkelder 
490,00 

C.7 Verlenging termijn urnengraf/nis/plek per jaar 
Tarief € 

C.7.01 Verlenging termijn categorie GUM per jaar 89,00 

C.7.02 Verlenging termijn categorie S per jaar 36,00 

C.7.03 Verlenging termijn categorie FUG per jaar 49,00 

F.1 Begeleiding 
Tarief € 

F.1.01 30 minuten begeleiding, bij ontvangst en grafgang 143,00 

L.1 Leges 
Tarief € 

L.1.01 Voor het mogen plaatsen van een gedenkteken, bedekking of 
markering op een eigen graf of urnengraf of het bijplaatsen van een 
additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke bedekking of 
het toevoegen/bijplaatsen van een extra element 

50,00 

L.1.05 Extra grafakte  25,00 

L.1.06 Overschrijving graf inclusief 1 grafakte 40,00 

L.1.07 Voor het mogen bouwen van een grafkelder met inachtneming 
desbetreffende bepalingen van de beheersverordening 

400,00 

 

 

 
Behoort bij raadsbesluit van 02 december 2021 
 

 

 

De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

O. van Kolck   Mr. G. E. Oude Kotte 


