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Tarieventabel 2020, behorende bij de Verordening begrafenisrechten 2020 

 

Indeling tarieventabel: 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 

Hoofdstuk 2 Begraven 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen 

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud 

Hoofdstuk 6 Opgraven of ruimen 

Hoofdstuk 7 Overige diensten 

 

Nummer Omschrijving Tarief 

 Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten  

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf 

wordt geheven: 

 

1.1.1 voor een periode van 10 jaar 841,00 

1.1.2 voor een periode van 15 jaar 1.260,00 

1.1.3 voor een periode van 20 jaar 1.682,00 

1.1.4 voor een periode van 25 jaar 2.101,00 

1.1.5 voor een periode van 30 jaar 2.521,00 

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier 

urnengraf wordt geheven: 

 

1.2.1 voor een periode van 10 jaar 280,00 

1.2.2 voor een periode van 15 jaar 418,00 

1.2.3 voor een periode van 20 jaar 559,00 

1.2.4 voor een periode van 25 jaar 698,00 

1.2.5 voor een periode van 30 jaar 838,00 

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere 

urnennis wordt geheven: 

 

1.3.1 voor een periode van 10 jaar 254,00 

1.3.2 voor een periode van 15 jaar 381,00 

1.3.3 voor een periode van 20 jaar 510,00 

1.3.4 voor een periode van 25 jaar 636,00 

1.3.5 voor een periode van 30 jaar 765,00 

1.4 Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande 

onderdelen wordt geheven: 

 

1.4.1 voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het 

bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht 

voor een periode van 10 jaar; 
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1.4.2 voor een periode van 10, 15 of 20 jaar: een recht gelijk aan het 

bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht 

voor die periode. 

 

1.5 Voor een grafkelder worden de rechten bedoeld in 1.1 en 1.2 

verdubbeld 

 

  

Hoofdstuk 2 Begraven 

 

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder 

wordt geheven 

 

939,00 

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt 

geheven 

 

469,00 

2.3 Wanneer de begrafenisstoet later dan de doorgegeven tijd aankomt 

op de begraafplaats worden de bedragen bedoeld in 2.1 en 2.2 

verhoogd met: 

 

2.3.1 wanneer de stoet meer dan 15 minuten later aankomt 27,00 

2.3.2 wanneer de stoet meer dan 30 minuten later aankomt 54,00 

   

 Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen  

3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:  

3.1.1 in een urnennis 257,00 

3.1.2 in een urnengraf of een particulier graf 257,00 

   

 Hoofdstuk 4 Verstrooien van as  

4.1 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:  

4.1.1 op een particulier graf of een particulier urnengraf 257,00 

4.1.2 in een particulier graf of een particulier urnengraf 257,00 

4.1.3 op een verstrooiingsplaats 257,00 

   

 Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud  

5.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een 

grafbedekking als bedoeld in artikel 17 van de beheersverordening 

wordt geheven 

 

46,00 

5.2 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een 

grafruimte of plaats en van de voorwerpen bedoeld in onderdeel 5.1 

wordt geheven per jaar: 

 

5.2.1 voor een particulier graf:  

5.2.1.1 voor een zerk of gedenkteken 27,00 

5.2.1.2 voor beplanting of voor een voorwerp als een bank, bordje, kastje, 

kruis enz. 

13,50 

5.2.2 voor een particulier urnengraf of een algemeen graf:  

5.2.2.1 voor een gedenkteken 20,40 

5.3 De rechten bedoeld in onderdeel 5.2 kunnen worden afgekocht voor 

bepaalde tijd tot een maximum van 30 jaar, door voldoening van een 

bedrag bepaald op de volgende wijze. De afkoopsom bedraagt de 

contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen 

belastingbedragen. De afkoopsom wordt berekend met behulp van de 

tabel van de contante waarde met een rentepercentage van 5¼. 

 

   

 Hoofdstuk 6 Opgraven of ruimen   

6.1 Voor het opgraven van een lijk, wordt het zelfde bedrag als voor het 

begraven van een lijk,  genoemd in hoofdstuk 2 geheven (2.1/ 2.2) 
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6.2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt 

1,2 maal het recht genoemd in hoofdstuk 2 geheven (2.1 / 2.2) 

 

6.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt 1,5 

maal het recht genoemd in hoofdstuk 2 geheven (2.1 of 2.2) 

 

6.4 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn wordt 

geheven: 

 

6.4.1 uit een particulier graf of een particulier urnengraf 60,00 

6.4.2 uit een particuliere urnennis 60,00 

6.5 Voor het weer terugplaatsen van de asbus of urn wordt geheven 60,00 

6.6 

 

6.7 

Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de 

rechthebbende wordt geheven 

Voor het leveren van een kistje voor een herbegraving of crematie na  

opgraving wordt geheven   

 

287,00 

 

135,00 

    

 Hoofdstuk 7 Overige diensten  

7.1 Voor het luiden van de klok wordt geheven per half uur 23,50 

7.2 Voor het toegankelijk maken van de Kerkhoflaan in Middenbeemster ten 

behoeve van een rouwstoet wordt geheven 

 

23,50 

 

 

Behoort bij het raadsbesluit van 5 november 2019  

 

De griffier,  

 

 

 

M. Timmerman    

  


