RAADSBESLUIT
Tarieventabel graf- en begraafrechten 2019
(Behorende bij de "Verordening graf- en begraafrechten 2019")
Hoofdstuk I
Verlenen van rechten voor eigen graf
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.4
1.4.1

2018

2019

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een
eigen (particulier) graf geen keldergraf zijnde wordt
geheven:
voor een periode van 20 jaar

€ 912,40

€ 926,10

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een
eigen (particulier) urnengraf geen keldergraf zijnde
wordt geheven:
voor een periode van 20 jaar

€ 912,40

€ 926,10

Voor het verlenen van het recht op een gedenkplaats
geen keldergraf wordt geheven

€ 912,40

€ 926,10

Voor het verlenen van het recht op eigen
(particuliere) verstrooiingsplaats geen keldergraf zijnde
wordt geheven:
voor een periode van 20 jaar

€ 912,40

€ 926,10

€ 837,20

€ 849,90

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een
eigen (particulier) kindergraf, kinderurnengraf, en het
recht op een kindergedenkplaats of
kinderverstrooiingsplaats voor een periode van 20
jaar wordt een recht geheven dat gelijk is aan 60%
van de onder 1.1. tot en met 1.4.1 vermelde rechten

1.6

Voor het verlenen van het recht op een keldergraf
wordt geheven:
voor een periode van 20 jaar

1.6.1
1.7

Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.1
tot en met 1.6 met 10 jaar wordt een recht geheven
gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven
voor het verlenen van het recht.

1.8

De in 1.1 tot en met 1.5 vermelde tarieven worden
wegens het

ruimen van een eigen (particulier) graf,
een eigen (particulier) urnengraf, een gedenkplaats
of een eigen (particuliere) verstrooiingsplaats verhoogd
met het in hoofdstuk V onder 5.1.1. vermeld tarief

1.8.1

Het in 1.6.1 vermeld tarief wordt wegens het

ruimen van een keldergraf verhoogd met het in
hoofdstuk V onder 5.1.2. vermeld tarief.
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Hoofdstuk II
Begraven
2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van
12 jaar of ouder wordt geheven:

2.1.1
2.1.2

voor een graf 1 laag diep
voor een graf 2 lagen diep

2.2.

Voor het begraven van een lijk van een kind tot
12 jaar wordt geheven:

2.2.1
2.2.2

voor een graf 1 laag diep
voor een graf 2 lagen diep

2.3

De in de artikelen 2.1 en 2.2 vermelde tarieven
worden verhoogd, indien begraven plaats heeft:

2.3.1

op zondag of op een overeenkomstig de bepaling van
de Algemene Termijnenwet algemeen erkende
feestdag
op zaterdag
buiten de in artikel 9 van de Verordening op het
beheer en het gebruik van de gemeentelijke
begraafplaats vermelde tijden van begraven en
asbezorging, niet vallende onder de in artikel 2.3.1
en 2.3.2 genoemde dagen

2.3.2
2.3.3

2.4

2018

2019

€ 444,70
€ 457,55

€ 451,40
€ 464,40

€ 281,85
€ 296,55

€ 286,10
€ 301,00

€ 136,05

€ 138,10

€ 68,75
€ 50,20

€ 69,80
€ 50,95

Het bepaalde onder 2.3 is niet van toepassing, indien
het begraven geschiedt krachtens enige
wetsbepaling of ter uitvoering van een door de
bevoegde autoriteiten gegeven last.
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Hoofdstuk III
Bijzetten van asbussen en urnen
3.1

Voor het bijzetten van asbus of urn wordt geheven:

3.1.1
3.1.2

in of op een urnengraf
in of op een eigen (particulier) graf

3.1.3

in een columbarium voor de eerste asbus of urn,
inclusief levering gedenkplaats, exclusief kosten
graveren

3.1.4

in een columbarium voor de tweede asbus of urn in
dezelfde nis

2018

2019

€ 66,80
€ 66,80

€ 67,80
€ 67,80

€ 1.031,35

€ 1.046,85

€ 212,40

€ 215,60
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Hoofdstuk IV
Grafbedekking en onderhoud
2018

2019

voor de aanleg van een keldergraf

€ 136,65

€ 138,70

voor het plaatsen van gedenktekenen en kruisen, per
gedenkteken of kruis

€ 106,25

€ 107,85

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van
het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen,
bedoeld in de artikelen 15 en 19 van de “Verordening
op het beheer en gebruik van de gemeentelijke
begraafplaats” wordt geheven:

4.1.1
4.1.2
4.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden
van de grafbedekking en grafbeplanting wordt geheven
voor:

4.2.1

een eigen (particulier) graf, urnengraf, gedenkplaats of
verstrooiingsplaats voor een termijn van 10 jaar

€ 1.837,50

€ 1.865,10

4.2.2

en voor een termijn van 20 jaar

€ 5.203,35

€ 5.281,40

4.2.3

een eigen (particulier) kindergraf, kinderurnengraf,
kindergedenkplaats of kinderverstrooiingsplaats voor
een termijn van 10 jaar

€ 1.672,25

€ 1.697,35

en voor een termijn van 20 jaar

€ 3.902,40

€ 3.960,95

4.2.4
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Hoofdstuk V
Ruimen en verstrooien
5.1

Voor het ruimen op verzoek van de belanghebbende
wordt geheven:

5.1.1
5.1.2

voor een graf
voor een keldergraf

5.2

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

5.2.1

in of op een eigen (particulier) graf

2018

2019

€ 584,45
€ 727,75

€ 593,20
€ 738,70

€ 110,95

€ 112,60
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Hoofdstuk VI
Overgangsbepaling, inwerkingtreding,
ingang van heffing en citeertitel
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

De tarieventabel behorende bij de ‘Verordening grafen begraafrechten 2018’ vastgesteld bij raadsbesluit
van 13 december 2017, wordt ingetrokken met
ingang van artikel 6.2 genoemde datum van ingang
van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking met ingang van
1 januari 2019.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.
In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden
bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding
van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde
datum van ingang van de heffing, de ingetrokken
verordening gelden voor de in de tussenliggende periode
plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake
daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.
Deze tarieventabel wordt aangehaald als ‘Tarieventabel
graf en begraafrechten 2019’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018,
de griffier,

de voorzitter,

M. Wolfs

A.A.M.M. Heymans
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