
Hoofdstuk 1  Verlenen van grafrechten
Particulier graf Tarief 2022

1.1
Voor het verlenen/reserveren van het uitsluitend recht op een particulier
 (kinder)graf wordt geheven:

1.1.1 Voor een periode van 5 jaar 255,95
1.1.2  Voor een periode van 10 jaar 511,90
1.1.3  Voor een periode van 15 jaar 767,85
1.1.4 Voor een periode van 20 jaar 1.023,80
1.1.5 Voor een afwijkende periode wordt geheven per jaar 51,20

1.2
Voor het verlenen/reserveren van het uitsluitend recht op een particulier 
(kinder)graf op de begraafplaats in Middenmeer wordt geheven:

1.2.1 Voor een periode van 5 jaar 146,65
1.2.2 Voor een periode van 10 jaar 293,30
1.2.3 Voor een periode van 15 jaar 439,95
1.2.4 Voor een periode van 20 jaar 586,60
1.2.5 Voor een afwijkende periode wordt geheven per jaar 29,35

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 479,95

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

1.4.1 Voor een periode van 5 jaar wordt geheven 173,30
1.4.2 voor een periode van 10 jaar wordt geheven 346,60
1.4.3 voor een periode van 15 jaar wordt geheven 519,90
1.4.4 voor een periode van 20 jaar wordt geheven 693,20
1.4.5 Voor een afwijkende periode wordt geheven per jaar 34,65
1.5 Voor het verlenen van het recht op een urnennis:
1.5.1 voor de periode van 5 jaar wordt geheven 239,95
1.5.2 voor de periode van 10 jaar wordt geheven 479,90
1.5.3 voor de periode van 15 jaar wordt geheven 719,85
1.5.4 voor de periode van 20 jaar wordt geheven 959,80
1.5.5 Voor een afwijkende periode wordt geheven per jaar 48,00
1.6 Voor het verlenen van het recht op het plaatsen van een urn in de Private Silence (Nieuwe Niedorp)
1.6.1 voor de periode van 5 jaar wordt geheven 340,00
1.6.2 voor de periode van 10 jaar wordt geheven 680,00
1.6.3 voor de periode van 15 jaar wordt geheven 1.020,00
1.6.4 voor de periode van 20 jaar wordt geheven 1.360,00
1.6.5 Voor een afwijkende periode wordt geheven per jaar 68,00

Hoofdstuk 2  Begraven

2.1 Voor het begraven van een lijk:
2.1.1 van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven. 693,25
2.1.2 van een kind tussen 1 en 12 jaar wordt geheven 319,90
2.1.3 van een kind beneden 1 jaar wordt geheven 165,30
2.1.4 in een grafkelder 693,25

2.2

Voor het begraven buiten de in de Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen vastgestelde tijd wordt het recht op zaterdagen vanaf 12.00 
uur verhoogd met 50%

2.3

Voor het begraven buiten de in de Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen vastgestelde tijd wordt het recht op zon- en feestdagen 
verhoogd met 100%

Hoofdstuk 3  Bijzetten van asbussen en urnen

3.1
Voor het bijzetten van één of meerdere asbussen of urnen in één urnennis, 
of in/op een (urnen)graf  wordt geheven:

3.1.1 in een urnennis 145,00
3.1.2 op een (urnen) graf 117,30
3.1.3 in een (urnen) graf 149,30

3.2

Voor het bijzetten van een asbus buiten de in de Beheersverordening 
gemeentelijke begraafplaatsen vastgestelde tijd wordt het recht op zaterdag 
vanaf 12.00 uur 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 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 133,25
4.1.2 op een verstrooiingsplaats wordt per asbus of urn geheven 101,30

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, urnen-
monument, plaats in de urnentuin of gedenkplaats geheven:

5.1.1 voor een periode van 20 jaar 1.317,55

5.1.2 voor een periode van 15 jaar 988,20

5.1.3 voor een periode van 10 jaar 658,75
5.1.4 voor een periode van 5 jaar 329,35

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 65,85

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 Mid-
denmeer, per gedenkteken 147,15

5.4
voor het afgeven van een vergunning terzake van het plaatsen of ver-
nieuwen van grafbedekking wordt geheven:

5.4.1 voor de aanleg van een grafkelder 735,85
5.4.2 voor het plaatsen van gedenktekenen en kruisen of andere voorwerpen per ve  77,80

Hoofdstuk 6 Opgraven en ruimen

6.1
Voor het op verzoek opgraven van een lijk of de overblijfselen daarvan 
wordt geheven 789,25

6.2
Voor het op verzoek na opgraven weer begraven in een ander graf wordt 
geheven 693,25

6.3

Voor het op verzoek opgraven van een asbus of urn uit een graf wordt 
geheven (het gelijktijdig opgraven van meerdere asbussen of urnen uit 
hetzelfde graf wordt hiermee gelijkgesteld) 179,15

6.4

Voor het na opgraven weer begraven van de asbus of urn in een ander 
graf wordt  geheven (het gelijktijdig begraven van meerdere asbussen of 
urnen in hetzelfde graf wordt hiermee gelijkgesteld) 149,30

6.5

Voor het op verzoek verwijderen van een op een graf geplaatste asbus of
 urn wordt geheven (het gelijktijdig verwijderen van meerdere asbussen of 
urnen van hetzelfde graf wordt hiermee gelijkgesteld) 149,30

6.6

Voor het op verzoek verwijderen van een in een urnennis geplaatste asbus
 of urn wordt geheven (het gelijktijdig verwijderen van meerdere asbussen of 
urnen van dezelfde nis wordt hiermee gelijkgesteld) 145,00

6.7

Voor het op verzoek na verwijderen weer bijzetten van de asbus of urn in 
een andere urnennis wordt geheven (het gelijktijdig bijzetten van meerdere 
asbussen of urnen in dezelfde nis wordt hiermee gelijkgesteld) 145,00

6.8

        
 de  in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen vastgestelde
 tijd wordt het tarief op zaterdagen vanaf 12.00 uur verhoogd
 met 50%

6.9

Voor het opgraven, herbegraven, verwijderen en opnieuw bijzetten bui-
ten de  in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen vastge-
stelde tijd op zon- en feestdagen wordt het tarief verhoogd met 100%

6.10 voor het schudden of samenvoegen van een graf wordt geheven 74,65
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