
Tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering 

van Begraaf- en grafrechten 2021

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 2021

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven:

1.2 voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar 553,35€      

1.3 voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar 1.106,45€   

1.4 voor een particulier graf voor een periode van 40 jaar 2.212,90€   

1.5 voor een particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar: 206,85€      

1.6 voor een particulier kindergraf voor een periode van 20 jaar 413,70€      

1.7 voor een particulier kindergraf voor een periode van 40 jaar 845,65€      

1.8 voor een urnennis in een urnenmuur voor een periode van 10 jaar: 432,35€      

1.9 voor een urnennis in een urnenmuur voor een periode van 20 jaar 865,30€      

1.10 voor een urnennis in een urnenmuur voor een periode van 40 jaar 1.729,40€   

1.11 voor het gebruik van een algemeen graf, per rustplaats, voor een periode van 10 jaar 415,85€      

1.12 voor het gebruik van een algemeen graf, per rustplaats, voor een periode van 20 jaar € 831,70

Hoofdstuk 2 Verlengen van rechten

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in:

2.1 1.2 tot en met 1.4, bedraagt het recht voor een periode van 5 jaar 266,45€      

2.2 1.2 tot en met 1.4, bedraagt het recht voor een periode van 10 jaar 532,90€      

2.3 1.2 tot en met 1.4, bedraagt het recht voor een periode van 20 jaar 1.064,55€   

2.4 1.5 tot en met 1.7, bedraagt het tarief voor een periode van 5 jaar 103,95€      

2.5 1.5 tot en met 1.7, bedraagt het tarief voor een periode van 10 jaar 203,40€      

2.6 1.5 tot en met 1.7, bedraagt het tarief voor een periode van 20 jaar 406,80€      

2.7 1.8 tot en met 1.10, bedraagt het tarief voor een periode van 5 jaar 217,15€      

2.8 1.8 tot en met 1.10, bedraagt het tarief voor een periode van 10 jaar 425,10€      

2.9 1.8 tot en met 1.10, bedraagt het tarief voor een periode van 20 jaar 850,85€      

2.10 1.11 en 1.12, bedraagt het tarief voor een periode van 5 jaar 128,95€      

Hoofdstuk 3 begraven

3.1 Voor het begraven van een overleden persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven 675,60€      

3.2 Voor het begraven van een overleden kind beneden 12 jaar wordt geheven 311,80€      

3.3

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1 en 2.2 

verhoogd met: 164,20€      

3.4

Onder buitengewone uren wordt verstaan: van maandag t/m vrijdag, de tijd vóór 09.00 

uur en na 16.00 uur en 's zaterdags voor 10.00 uur en na 15.00 uur

Hoofdstuk 4 bijzetting van asbussen

4.1 Voor het bijzetten van een asbus in een urnennis of in een particulier graf 164,20€      

4.2 Voor het bijzetten van een asbus in een urn op een particulier graf 164,20€      

Hoofdstuk 5 grafbedekking en onderhoud

5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van 

voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de Beheerverordening gemeentelijke 

begraafplaats Stede Broec 2020, wordt geheven:

5.1.1 voor het stichten van een grafkelder 391,85€      

5.1.2 voor het plaatsen van gedenktekens, per gedenkteken 62,35€        

5.1.3 voor het plaatsen van een zerk 62,35€        

5.1.4 voor het planten van heesters en andere gewassen 62,35€        

5.2

Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de begraafplaats, 

wordt voor eenmaal en ineens geheven: 

5.2.1 per particulier graf, voor een periode van 5 jaar een bedrag van: 155,90€      

5.2.2 per particulier graf, voor een periode van 10 jaar, een bedrag van: 311,80€      

5.2.3 per particulier graf, voor een periode van 20 jaar, een bedrag van: 623,60€      

5.2.4 per particulier graf, voor een periode van 40 jaar, een bedrag van: 1.247,25€   

5.2.5 per particulier kindergraf, voor een periode van 5 jaar, een bedrag van: 51,95€        

5.2.6 per particulier kindergraf, voor een periode van 10 jaar, een bedrag van: 103,95€      

5.2.7 per particulier kindergraf, voor een periode van 20 jaar, een bedrag van: 207,85€      

5.2.8 per particulier kindergraf, voor een periode van 40 jaar, een bedrag van: 415,75€      

5.2.9 per urnennis, voor een periode van 5 jaar 51,95€        

5.2.10 per urnennis, voor een periode van 10 jaar 103,95€      

5.2.11 per urnennis, voor een periode van 20 jaar 207,85€      

5.2.12 per urnennis, voor een periode van 40 jaar 415,75€      

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing

6.1

Voor het schouwen van een overleden persoon door gemeentelijke lijkschouwer wordt 

geheven 164,20€      

Hoofdstuk 7 opgraven, ruimen en verstrooien
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7.1 Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven: 586,35€      

7.2 Voor het na opgraven weer begraven in hetzelfde graf wordt geheven: 732,85€      

7.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven: 879,45€      

7.4 Voor het op verzoek verstrooien van as op het daartoe bestemde terrein 

wordt per asbus geheven, een bedrag van: 103,75€      

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2020.

De raadsgriffier,                                                 De voorzitter,
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