
TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE "VERORDENING BEGRAAFRECHTEN 2022". 
 
 
Hoofdstuk 1. Het verlenen van rechten. 

          2022  2021 
1.1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een 

graf wordt geheven: 
- voor een periode van 20 jaar 

 
 
€        428,09 

 
 
€     422,18 

1.2. Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een 
urnengraf wordt geheven:     urnengraf wordt geheven: 
- voor een periode van 20 jaar 

 
 
€        428,09 

 
 
€     422,18 

1.3. Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.1. 
en 1.2. met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk 
aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor 
het verlenen van het uitsluitend recht. 

  

 

 

Hoofdstuk 2. Begraven. 

 
2.1. Voor het begraven van een lijk van een persoon van 

één jaar of ouder wordt geheven 
 
€        612,93 

 
€      604,47 

2.2. Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 
één jaar alsmede van een als levenloos aangegeven 
kind wordt geheven 

 
 
€        306,47 

 
 
€      302,24 

2.3. Het recht, bedoeld in 2.1. en 2.2. wordt, indien het 
begraven geschiedt op een zaterdag, een zondag 
of een algemeen erkende feestdag, verhoogd met 

 
 
€        220,55 

 
 
€      217,50 

 
 
Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen. 

 
3.1. Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt 

geheven: 
  

 
3.1.1.  in een urnengraf €        171,63 €      169,26 
3.1.2. in een particulier graf €        612,93 €      604,47 
3.1.3. in een algemeen graf €        612,93 €      604,47 
3.2. Het recht bedoeld in 3.1. wordt, indien het bijzetten 

geschiedt op een zaterdag, een zondag of een alge- 
meen erkende feestdag, verhoogd met 

 
 
€        220,55 

 
 
€      217.50 

 
 
Hoofdstuk 4. Grafbedekking en onderhoud. 

 
  4.1. Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden 

van de begraafplaats inclusief de zich daarop 
bevindende grafruimten en gedenktekens wordt 
geheven per uitgegeven grafruimte per jaar: 

  

4.1.1. voor een algemeen graf € 87,80 €        86,59 
4.1.2. voor een algemeen urnengraf € 55,60 €        54,83 
4.1.3. voor een particulier graf € 87,80 €        86,59 
4.1.4. voor een particulier urnengraf € 55,60 €        54,83 
4.2. De rechten als bedoeld in 4.1. kunnen worden afge-

kocht voor bepaalde tijd door voldoening van een be-
drag bepaald volgens onderstaande tabel. De afkoop-
som bedraagt de contante waarde van de op het 
tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbe-

  



dragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging 
van het jaarlijks belastingbedrag met de hierna te 
noemen factor.      

 aantal jaren waarvoor 
wordt afgekocht 

vermenigvuldigingsfactor   

 1. 0,94   
 2. 1,81   
 3. 2,62   
 4. 3,39   
 5. 4,10   
 6. 4,77   
 7. 5,39   
 8. 5,97   
 9. 6,52   
 10. 7,02   
 11. 7,50   
 12. 7,94   
 13. 8,36   
 14. 8,75   
 15. 9,11   
 16. 9,45   
 17. 9,76   
 18. 10,06   
 19. 10,34   
 20. 10,59   
 
 
Hoofdstuk 5. Inschrijven en overboeken van eigen graven. 

 

5.1. Voor het inschrijven en overboeken van particuliere 
graven in een daartoe bestemd register wordt 
geheven 

 
€ 25,44 

 
€        25,09 

5.1.1. Voor het inschrijven en overboeken van particuliere 
urnengraven in een daartoe bestemd register wordt 
geheven 

 
 
€ 25,44 

 
 
€        25,09 

 
 
Hoofdstuk 6. Opgraven en ruimen. 

 
6.1. Voor het opgraven van een lijk wordt geheven €        612,93 €      604,47 
6.2. Voor het na het opgraven afzonderen van een lijk ten 

behoeve van crematie of herbegraving wordt geheven 
 
€        306,47 

 
€      302,24 

 6.3. Voor het na opgraven weer herbegraven in een ander 
graf wordt geheven 

 
€        612,93 

 
€      604,47 

6.4. Voor het opgraven of verwijderen van een asbus 
wordt geheven: 

  
 

6.4.1. - uit een particulier graf €        171,63 €      169,26 
6.4.2.  - uit een particulier urnengraf €        171,63 €      169,26 
6.4.3. - uit een algemeen graf €        171,63 €      169,26 
6.4.4. - uit een algemeen urnengraf €        171,63 €      169,26 
6.4.5. bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt 

geheven: 
  

 - in een particulier of algemeen graf €        306,47 €      302,21 
 - in een particulier of algemeen urnengraf € 85,83 €        84,64 
6.5.1. Voor het verstrooien van as op een verstrooiings-

plaats wordt per asbus geheven: 
 
€ 85,83 

 
€        84,64 



6.5.2.  Het recht bedoeld in 6.5.1. wordt, indien het ver-
 strooien geschiedt op een zaterdag, een zondag of
 een algemeen erkende feestdag, verhoogd met 

 
 
€        220,55 
 

 
 
€      217,50 

 
 
Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2021 
 
 
 
 
 
mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier 


