
Tarieventabel behorende bij de Verordening 
lijkbezorgingsrechten 2023 

 

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 uitgifte van 15 jaar voor een persoon van 12 jaar 
of ouder 

voor een uitgifte van 15 jaar (voor een persoon van 11 jaar 
en jonger) 

€936 

  

€699 

1.1.2 voor een uitgifte van 20 jaar (voor een persoon van 12 jaar 
of ouder) 

voor een uitgifte van 20 jaar (voor een persoon van 11 jaar 
of jonger) 

€1.249 

  

€931 

1.1.3 voor een uitgifte van 25 jaar (voor een persoon van 12 jaar 
of ouder) 

voor een uitgifte van 25 jaar (voor een persoon van 11 jaar 
of jonger) 

€1.562 

  

€1.164 

1.1.4 voor een uitgifte van 30 jaar (voor een persoon van 12 jaar 
of ouder) 

voor een uitgifte van 30 jaar (voor een persoon van 11 jaar 
of jonger) 

€1.874 

  

€1.396 

1.1.5 voor een uitgifte van 35 jaar (voor een persoon van 12 jaar 
of ouder) 

voor een uitgifte van 35 jaar (voor een persoon van 11 jaar 
of jonger) 

€2.187 

  

€1.629 



1.1.6 voor een uitgifte van 40 jaar (voor een persoon van 12 jaar 
of ouder) 

voor een uitgifte van 40 jaar (voor een persoon van 11 jaar 
of jonger) 

€2.499 

€1.862 

1.2 Voor het verlenen van een grafrecht op een urnengraf 
wordt geheven: 

  

1.2.1 voor een uitgifte van 5 jaar €303 

1.2.2 voor een uitgifte van 10 jaar €604 

1.2.3 voor een uitgifte van 15 jaar €905 

1.2.4 voor een uitgifte van 20 jaar €1.206 

1.3 Voor het verlenen van een grafrecht voor een nis in de 
urnennis wordt geheven: 

  

1.3.1 voor een uitgifte van 5 jaar €303 

1.3.2 voor een uitgifte van 10 jaar €604 

1.3.3 voor een uitgifte van 15 jaar €905 

1.3.4 voor een uitgifte van 20 jaar €1.206 

1.4 Voor het verlenen van een grafrecht voor een plek in de 
urnentuin wordt geheven: 

  

1.4.1 voor een uitgifte van 5 jaar €303 

1.4.2 voor een uitgifte van 10 jaar €604 

1.4.3 voor een uitgifte van 15 jaar €905 



1.4.4 voor een uitgifte van 20 jaar €1.206 

1.5 Voor het verlenen van een grafrecht voor een ruimte in een 
urnenzuil en een afdekplaat wordt geheven: 

  

1.5.1 voor een uitgifte van 5 jaar €216 

1.5.2 voor een uitgifte van 10 jaar €431 

1.5.3 voor een uitgifte van 15 jaar €646 

1.5.4 voor een uitgifte van 20 jaar €861 

1.6 Voor het verlengen van een grafrecht gebruik bedoeld in 
1.1 wordt geheven: 

  

1.6.1 voor een periode van 5 jaar (voor een persoon van 12 jaar 
of ouder) 

€314 

1.6.2 voor een periode van 5 jaar (voor een persoon van 11 jaar 
of jonger) 

€234 

1.6.3 voor een periode van 10 jaar (voor een persoon van 12 jaar 
of ouder) 

€626 

1.6.4 voor een periode van 10 jaar (voor een persoon van 11 jaar 
of jonger) 

€466 

1.6.5 voor een periode van 15 jaar (voor een persoon van 12 jaar 
of ouder) 

  

€938 

1.6.6 voor een periode van 15 jaar (voor een persoon van 11 jaar 
of jonger) 

€699 



1.6.7 voor een periode van 20 jaar (voor een persoon van 12 jaar 
of ouder) 

  

€1.251 

1.6.8 voor een periode van 20 jaar (voor een persoon van 11 jaar 
of jonger) 

€931 

1.7 Voor het verlengen van een grafrecht gebruik bedoeld in 
1.2, 1.3 en 1.4 wordt geheven: 

  

1.7.1 voor een periode van 5 jaar €303 

1.7.2 voor een periode van 10 jaar €604 

1.7.3 voor een periode van 15 jaar €905 

1.7.4 voor een periode van 20 jaar €1.206 

1.8 Voor het verlengen van een grafrecht gebruik bedoeld in 
1.5 wordt geheven: 

  

1.8.1 voor een periode van 5 jaar €216 

1.8.2 voor een periode van 10 jaar €431 

1.8.3 voor een periode van 15 jaar 646 

1.8.4 voor een periode van 20 jaar €861 

      

Hoofdstuk 2 Begraven   

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

  



2.1.1 in een particulier graf €1.637 

2.1.2 in een algemeen graf €1.637 

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 12 
jaar wordt geheven: 

  

2.2.1 in een particulier graf €820 

2.3 Mocht bij uitloop van de genoemde tijden, zie artikel 2, lid 
5 Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016, onze 
eindtijd worden overschreden dan wordt het recht, bedoeld 
in de onderdelen 2.1 en 2.2 verhoogd op maandag t/m 
vrijdag met 

op zaterdag verhoogd met 

  

  

€275 

€576 

2.4 Op zon- en feestdagen wordt niet begraven.   

      

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 €270 

3.1.2 in een urnengraf €270 

3.1.3 in een urnentuin €270 

3.1.4 op een urnentuin €270 

3.1.5 in een particulier graf €382 



3.2 Mocht bij uitloop van de genoemde tijden, zie artikel 2, lid 
5 Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016, onze 
eindtijd worden overschreden dan wordt het recht, bedoeld 
in de onderdeel 3.1 verhoogd op maandag t/m vrijdag met 

op zaterdag met 

  

€275 

  

€576 

3.3 Op zon- en feestdagen wordt niet bijgezet.   

      

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as   

4.1 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:   

4.1.2 in een particulier graf €382 

4.1.3 op een verstrooiingsplaats €119 

4.2 Mocht bij uitloop van de genoemde tijden, zie artikel 2, lid 
5 Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016, onze 
eindtijd worden overschreden dan wordt het recht, bedoeld 
in de onderdeel 4.1 verhoogd op maandag t/m vrijdag met 

op zaterdag met 

  

  

  

€275 

€576 

4.3 Op zon- en feestdagen wordt niet verstrooid.   

      

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud   

5.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van 
een grafbedekking als bedoeld in artikel 13, eerste lid van 
de Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016 en 

  



het aanbrengen van een grafkelder als bedoeld in artikel 6, 
negende lid van de Beheersverordening Algemene 
begraafplaats 2016 wordt geheven: 

5.1.1 voor gedenktekens of kruisen of zerk, per gedenkteken of 
kruis of zerk 

€61 

5.2 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van 
de begraafplaats in algemene zin, daaronder niet begrepen 
het onderhoud van voorwerpen als bedoeld in onderdeel 
5.1, wordt geheven per grafruimte: 

  

5.2.1 voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of 
ouder: met een uitgifte van 15 jaar, eenmalig 

€920 

5.2.2 voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of 
ouder: met een uitgifte van 20 jaar, eenmalig 

€1.226 

5.2.3 voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of 
ouder: met een uitgifte van 25 jaar, eenmalig 

€1.532 

5.2.4 voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of 
ouder: met een uitgifte van 30 jaar, eenmalig 

€1.839 

5.2.5 voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of 
ouder: met een uitgifte van 35 jaar, eenmalig 

€2.145 

5.2.6 voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of 
ouder: met een uitgifte van 40 jaar, eenmalig 

€2.452 

5.2.7 voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of 
jonger: met een uitgifte van 15 jaar, eenmalig 

€473 

5.2.8 voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of 
jonger: met een uitgifte van 20 jaar, eenmalig 

€630 



5.2.9 voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of 
jonger: met een uitgifte van 25 jaar, eenmalig 

€788 

5.2.10 voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of 
jonger: met een uitgifte van 30 jaar, eenmalig 

€946 

5.2.11 voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of 
jonger: met een uitgifte van 35 jaar, eenmalig 

€1.103 

5.2.12 voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of 
jonger: met een uitgifte van 40 jaar, eenmalig 

€1.261 

5.2.13 voor een algemeen graf, afkoop en voor 15 jaar €685 

5.2.14 voor een urnengraf: met een uitgifte van 5 jaar, eenmalig €230 

5.2.15 voor een urnengraf: met een uitgifte van 10 jaar, eenmalig €458 

5.2.16 voor een urnengraf: met een uitgifte van 15 jaar, eenmalig €687 

5.2.17 voor een urnengraf: met een uitgifte van 20 jaar, eenmalig €915 

5.2.18 voor een urnennis: met een uitgifte van 5 jaar, eenmalig €230 

5.2.19 voor een urnennis: met een uitgifte van 10 jaar, eenmalig €458 

5.2.20 voor een urnennis: met een uitgifte van 15 jaar, eenmalig €687 

5.2.21 voor een urnennis: met een uitgifte van 20 jaar, eenmalig €915 

5.2.22 voor een plek in de urnentuin:met een uitgifte van 5 jaar, 
eenmalig 

€230 

5.2.23 voor een plek in de urnentuin: met een uitgifte van 10 jaar, 
eenmalig 

€458 



5.2.24 voor een plek in de urnentuin: met een uitgifte van 15 jaar, 
eenmalig 

€687 

5.2.25 voor een plek in de urnentuin: met een uitgifte van 20 jaar, 
eenmalig 

€915 

5.2.26 voor een ruimte in de urnenzuil: met een uitgifte van 5 
jaar, eenmalig 

€230 

5.2.27 voor een ruimte in de urnenzuil: met een uitgifte van 10 
jaar, eenmalig 

€458 

5.2.28 voor een ruimte in de urnenzuil: met een uitgifte van 15 
jaar, eenmalig 

€687 

5.2.29 voor een ruimte in de urnenzuil: met een uitgifte van 20 
jaar, eenmalig 

€915 

5.2.30 voor een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil en voor 
20 jaar 

€251 

5.3 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van 
de begraafplaats in algemene zin, daaronder niet begrepen 
het onderhoud van voorwerpen als bedoeld in onderdeel 
5.1, over de verlengingstermijnen van 5, 10, 15 en 20 jaar 
en eenmalig wordt geheven per grafruimte 

  

5.3.1 voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of 
ouder: voor een periode van 5 jaar: 

€629 

5.3.2 voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of 
ouder: voor een periode van 10 jaar: 

€1.257 

5.3.3 voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of 
ouder: voor een periode van 15 jaar: 

€1.886 



5.3.4 voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of 
ouder: voor een periode van 20 jaar: 

€2.513 

5.3.5 voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of 
jonger: voor een periode van 5 jaar: 

€295 

5.3.6 voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of 
jonger: voor een periode van 10 jaar: 

€590 

5.3.7 voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of 
jonger: voor een periode van 15 jaar: 

€885 

5.3.8 voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of 
jonger: voor een periode van 20 jaar: 

€1.180 

5.3.9 voor een urnengraf: voor een periode van 5 jaar: €227 

5.3.10 voor een urnengraf: voor een periode van 10 jaar: €452 

5.3.11 voor een urnengraf: voor een periode van 15 jaar: €677 

5.3.12 voor een urnengraf: voor een periode van 20 jaar: €903 

5.3.13 voor een urnennis: voor een periode van 5 jaar: €227 

5.3.14 voor een urnennis: voor een periode van 10 jaar: €452 

5.3.15 voor een urnennis: voor een periode van 15 jaar: €677 

5.3.16 voor een urnennis: voor een periode van 20 jaar: €903 

5.3.17 voor een urnentuin: voor een periode van 5 jaar: €227 

5.3.18 voor een urnentuin: voor een periode van 10 jaar: €452 



5.3.19 voor een urnentuin: voor een periode van 15 jaar: €677 

5.3.20 voor een urnentuin: voor een periode van 20 jaar €903 

5.3.21 voor een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil: 

voor een periode van 5 jaar: 

€82 

5.3.22 voor een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil: 

voor een periode van 10 jaar: 

€163 

5.3.23 voor een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil: 

voor een periode van 15 jaar: 

€244 

5.3.24 voor een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil: 

voor een periode van 20 jaar: 

€325 

      

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing   

6.1 Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke 
lijkschouwer wordt geheven: 

€570 

      

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van particulier graf, 
urnengraf, urnennis , urnentuin en urnenzuil 

  

7.1 Voor het inschrijven en overboeken van een particulier 
graf in een daartoe bestemd register wordt geheven: 

€60 

7.2 Voor het inschrijven en overboeken van een urnengraf in 
een daartoe bestemd register wordt geheven: 

€60 



7.3 Voor het inschrijven en overboeken van een urnennis en 
een plek in de urnentuin in een daartoe bestemd register 
wordt geheven: 

€60 

7.4 Voor het inschrijven en overboeken van een 
herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil in een daartoe 
bestemd register wordt geheven: 

€60 

7.5 Voor het inschrijven en overboeken van een verstrooiing 
op het strooiveld in een daartoe bestemd register wordt 
geheven: 

€60 

      

Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen   

8.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven: €1.486 

8.2 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf 
wordt geheven: 

  

8.2.1 in een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder €1.637 

8.2.2 in een particulier graf van een persoon van 11 jaar of 
jonger 

€822 

8.3 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt 
geheven: 

  

8.3.1 uit een particulier graf €382 

8.3.2 uit een urnengraf €270 

8.3.3 uit een urnennis €270 



8.4 Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van 
de rechthebbende wordt geheven: 

€1.486 

      

Hoofdstuk 9 Overige diensten   

9.1 Urnenzuil – kosten voor de afsluitplaat (excl. inscriptie) 
wordt geheven: 

€285 

9.2 Voor het inschrijven en overboeken van een algemeen graf 
in een daartoe bestemd register/administratie wordt 
geheven: 

€60 

9.3 Urnengraven – kosten voor het monument (excl. 
belettering) 

€329 

9.4 Taludnis – kosten voor de nis en afsluitplaat (excl. 
belettering) 

€650 

 


