
 

 

 

1. Tarieventabel bij de ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten’ 
 

Hoofdstuk 1  Verlenen van rechten  

  

1.1.1 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier (kinder)graf voor een 
periode van 20 jaar wordt geheven  €      983,04  

1.1.2 
Voor het reserveren van het uitsluitend recht op een particulier (kinder)graf voor een 
periode van 15 jaar wordt geheven  €      737,28  

1.1.3 
Voor het reserveren van het uitsluitend recht op een particulier (kinder)graf voor een 
periode van 10 jaar wordt geheven  €      491,52  

1.1.4 
Voor het reserveren van het uitsluitend recht op een particulier (kinder)graf voor een 
periode van 5 jaar wordt geheven  €      245,76  

1.2.1 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier (kinder)graf op de 
begraafplaats in Middenmeer voor een periode van 20 jaar wordt geheven  €      563,20  

1.2.2 
Voor het reserveren van het uitsluitend recht op een particulier (kinder)graf op de 
begraafplaats in Middenmeer voor een periode van 15 jaar wordt geheven  €      422,40  

1.2.3 
Voor het reserveren van het uitsluitend recht op een particulier (kinder)graf op de 
begraafplaats in Middenmeer voor een periode van 10 jaar wordt geheven  €      281,60  

1.2.4 
Voor het reserveren van het uitsluitend recht op een particulier (kinder)graf op de 
begraafplaats in Middenmeer voor een periode van 5 jaar wordt geheven  €      140,80  

1.3 
Voor het recht tot het begraven houden van een lijk van een persoon in een algemeen 
graf voor een periode van 10 jaar  €      460,80  

1.4 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf of plaats in de 
urnentuin:   

1.4.1 Voor een periode van 5 jaar wordt geheven  €      166,40  

1.4.2 voor een periode van 10 jaar wordt geheven  €      332,80  

1.4.3 voor een periode van 15 jaar wordt geheven  €      499,20  

1.4.4 voor een periode van 20 jaar wordt geheven  €      665,60  

1.5 Voor het verlenen van het recht op een urnennis:   

1.5.1 voor de periode van 5 jaar wordt geheven  €      230,40  

1.5.2 voor de periode van 10 jaar wordt geheven  €      460,80  

1.5.3 voor de periode van 15 jaar wordt geheven  €      691,20  

1.5.4 voor de periode van 20 jaar wordt geheven  €      921,60  

1.6 
Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier (kinder)graf (behalve 
in Middenmeer):   

1.6.1 voor een periode van 5 jaar wordt geheven  €      245,76  

1.6.2 voor een periode van 10 jaar wordt geheven   €      491,52  

1.7 
Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier  
(kinder)graf in Middenmeer   

1.7.1 voor een periode van 5 jaar wordt geheven  €      140,80  



 

 

1.7.2 voor een periode van 10 jaar wordt geheven   €      281,60  

1.8 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf:   

1.8.1 voor een periode van 5 jaar wordt geheven  €      166,40  

1.8.2 voor een periode van  10 jaar wordt geheven   €      332,80  

1.9 Voor het verlengen van het recht op een urnennis:   

1.9.1 voor een periode van 5 jaar wordt geheven   €      230,40  

1.9.2 voor een periode van 10 jaar wordt geheven   €      460,80  

1.10 

De rechten als bedoeld in 1.1 en 1.2  worden verlengd tot en met de minimale 
periode van grafrust. Het bedrag dat betaald moet worden is het geldende tarief op 
het tijdstip van verlenging genoemd in 1.1 en 1.2 en wordt berekend door dit tarief te 
delen door twintig en te vermenigvuldigen met het aantal jaren dat het recht 
verlengd wordt.   

   

Hoofdstuk 2  Begraven  

   

2.1 Voor het begraven van een lijk:  

2.1.1 van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven.  €      665,60  

2.1.2 van een kind tussen 1 en 12 jaar wordt geheven  €      307,20  

2.1.3 van een kind beneden 1 jaar wordt geheven  €      158,72  

2.1.4 in een grafkelder  €      665,60  

2.2 

Voor het begraven buiten de in de Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen vastgestelde tijd wordt het recht, bedoeld in 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 en 
2.1.4 verhoogd met    

2.3 

Voor het begraven buiten de in de Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen vastgestelde tijd wordt het recht  bedoeld in 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 en 
2.1.4 op zon- en feestdagen verhoogd met    

   

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  €      139,26  

3.1.2 op een (urnen) graf  €      112,64  

3.1.3 in een (urnen) graf   €      143,36  

3.2 

Voor het bijzetten van een asbus buiten de in de Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen vastgestelde tijd wordt het recht, bedoeld in 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3 
verhoogd met  50 % 

3.3 

Voor het bijzetten van een asbus buiten de in de Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen vastgestelde tijd op zon- en feestdagen wordt het recht, bedoeld in  
3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3 verhoogd met  100 % 

   

Hoofdstuk 4  Verstrooien van as   

   

4.1 Voor het verstrooien van as:   

4.1.1 in een (urnen) graf wordt per asbus of urn geheven  €      128,00  



 

 

4.1.2 op een verstrooiingsplaats wordt per asbus of urn geheven  €        97,28  

   

   

Hoofdstuk 5  Grafbedekking en onderhoud   

   

5.1 

Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt per particulier 
(kinder) graf, algemeen graf, urnengraf, urnennis, urnenmonument, plaats in de 
urnentuin of gedenkplaats geheven:   

5.1.1 
voor een periode van 20 jaar gelijklopend aan het verleende recht als bedoeld in 1.1, 
1.2, 1.4.4 en 1.5.4  €   1.269,76  

5.1.2 
voor een periode van 15 jaar gelijklopend aan het verleende recht als bedoeld in 1.4.3 
en 1.5.3  €      952,32  

5.1.3 
voor een periode van 10 jaar gelijklopend aan het verleende recht als bedoeld in 1.3, 
1.4.2, 1.5.2, 1.6.2, 1.7.2 en 1.8.2  €      634,88  

5.1.4 
voor een periode van 5 jaar gelijklopend aan het verleende recht als bedoeld in 1.4.1, 
1.5.1, 1.6.1, 1.7.1 en 1.8.1  €      317,44  

5.2 

Voor het jaarlijks onderhoud wordt op grond van oude regelingen nog een beperkt 
aantal graven via de gemeentelijke belastingaanslagen geheven. Het genoemde tarief 
is het jaarlijkse belastingbedrag:   

5.2.1 
Als voor 1 januari 2014 een recht is verleend en het onderhoudsrecht is niet 
afgekocht, per jaar per particulier (kinder)graf  €         63,48  

5.2.2 

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van  grafbedekking op de voor 
1 januari 2014 uitgegeven graven op de begraafplaats te Middenmeer, per 
gedenkteken  €      141,12  

5.2.3 
Wanneer een graf als bedoeld in 5.2 wordt verlengd, worden de tarieven zoals 
vermeld in 5.1 in rekening gebracht.   

5.3 

De rechten als bedoeld in 5.1 kunnen worden afgekocht voor een periode gelijk 
lopend aan het recht. De afkoopsom bedraagt het geldende tarief op het tijdstip van 
afkoop genoemd in 5.2.1 en wordt berekend door vermenigvuldiging van het 
jaarlijkse belastingbedrag met het aantal jaren van afkoop.   

5.4 
voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van 
grafbedekking wordt geheven:   

5.4.1 voor de aanleg van een grafkelder  €      706,56  

5.4.2 voor het plaatsen van gedenktekens en kruisen of andere voorwerpen per verlening   €         74,75  

   

Hoofdstuk 6 Opgraven en ruimen   

   

6.1 Voor het op verzoek opgraven van een lijk of de overblijfselen daarvan wordt geheven   €      757,76  

6.2 Voor het op verzoek na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven  €      665,60  



 

 

6.3 Voor het op verzoek opgraven van een asbus of urn uit een graf wordt geheven  €      172,03  

6.4 
Voor het na opgraven weer begraven van de asbus of urn in een ander graf wordt  
geheven  €      143,36  

6.5 
Voor het op verzoek verwijderen van een op een graf geplaatste asbus of urn wordt 
geheven  €      143,36  

6.6 
Voor het op verzoek verwijderen van een in een urnennis geplaatste asbus of urn 
wordt geheven  €      139,26  

6.7 
Voor het op verzoek na verwijderen weer bijzetten van de asbus of urn in een andere 
urnennis wordt geheven  €      139,26  

6.8 

Voor het opgraven, herbegraven, verwijderen en opnieuw bijzetten buiten de  in de 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen vastgestelde tijd wordt het recht, 
bedoeld in 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 en 7.7 verhoogd met   50 % 

6.9 

Voor het opgraven, herbegraven, verwijderen en opnieuw bijzetten buiten de  in de 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen vastgestelde tijd op zon- en 
feestdagen wordt het recht, bedoeld in7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 en 7.7    verhoogd 
met   100 % 

6.10 
voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf (zogenaamde 
schudden van een graf)  wordt geheven   €         71,68  

 


