
Artikel Inhoud  Tarief 2022 
Hoofdstuk 1 Verlenen van uitsluitend recht
1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar 

wordt geheven:
1.1.1 uitgifte particulier graf (1 persoon) 792,00€        
1.1.2 uitgifte particulier graf (2 personen) 1.584,00€     
1.1.3 uitgifte particulier graf (2 personen uitgifte naast elkaar) 1.584,00€     
1.1.4 uitgifte grafrecht particulier kindergraf 396,00€        
1.1.5 uitgifte grafrecht particulier urnengraf 396,00€        
1.1.6 uitgifte particulier urnennis (2 urnen) 396,00€        

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 30 jaar 

wordt geheven:
1.2.1 uitgifte particulier graf (1 persoon) 1.188,00€     
1.2.2 uitgifte particulier graf (2 personen) 2.376,00€     
1.2.3 uitgifte particulier graf (2 personen uitgifte naast elkaar) 2.376,00€     
1.2.4 uitgifte grafrecht particulier kindergraf 594,00€        
1.2.5 uitgifte grafrecht particulier urnengraf 594,00€        
1.2.6 uitgifte particulier urnennis (2 urnen) 594,00€        

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een algemeen graf voor een periode van 10 jaar 

wordt geheven:
1.3.1 uitgifte algemeen graf nihil

1.4 Voor het verlengen van het uitsluitend recht wordt geheven:
1.4.1 verlenging grafrechten particulier graf voor 10 jaar (1 persoon) 396,00€        
1.4.2 verlenging grafrechten particulier graf voor 20 jaar (1 persoon) 792,00€        
1.4.3 verlenging grafrechten particulier graf voor 10 jaar (2 personen) 792,00€        
1.4.4 verlenging grafrechten particulier graf voor 20 jaar (2 personen) 1.584,00€     
1.4.5 verlenging  grafrechten particulier kindergraf voor 10 jaar 198,00€        
1.4.6 verlenging  grafrechten particulier kindergraf voor 20 jaar 396,00€        
1.4.7 verlenging grafrecht particulier urnengraf voor 10 jaar 198,00€        
1.4.8 verlenging grafrecht particulier urnengraf voor 20 jaar 396,00€        
1.4.9 verlenging particuliere urnennis voor 10 jaar (2 urnen) 198,00€        
1.4.10 verlenging particuliere urnennis voor 20 jaar (2 urnen) 396,00€        

Hoofdstuk 2 Begraven
2.1 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder wordt 

geheven :
2.1.1 begrafenissen/openen en sluiten van een nieuw graf 756,00€        
2.1.2 begrafenissen/openen en sluiten van een graf voor bijzetting 756,00€        
2.1.3 begraven op buitengewone uren 1.323,00€     
2.1.4 plaatsen asbus 368,00€        
2.1.5 asverstrooïing zonder familie 60,00€          
2.1.6 asverstrooïing met familie 120,00€        

2.2 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon tot 12 jaar wordt geheven:
2.2.1 begrafenissen/openen en sluiten van een nieuw graf 509,00€        
2.2.2 begrafenissen/openen en sluiten van een graf voor bijzetting 509,00€        
2.2.3 begraven op buitengewone uren 891,00€        
2.2.4 plaatsen asbus 248,00€        
2.2.5 asverstrooïing zonder familie 60,00€          
2.2.6 asverstrooïing met familie 120,00€        

Hoofdstuk 3 Algemeen onderhoud begraafplaatsen
3.1 Voor het door de gemeente onderhouden van de begraafplaatsen wordt een recht geheven voor:

3.1.1 melding gedenkteken/grafbedekking nihil
3.1.2 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier graf voor 10 jaar 658,00€        
3.1.3 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier kindergraf voor 10 jaar 329,00€        
3.1.4 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier urnennis voor 10 jaar 329,00€        
3.1.5 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier urnengraf voor 10 jaar 329,00€        
3.1.6 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier graf voor 20 jaar 1.316,00€     
3.1.7 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier kindergraf voor 20 jaar 658,00€        
3.1.8 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier urnennis voor 20 jaar 658,00€        
3.1.9 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier urnengraf voor 20 jaar 658,00€        
3.1.10 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier graf voor 30 jaar 1.974,00€     
3.1.11 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier kindergraf voor 30 jaar 987,00€        
3.1.12 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier urnennis voor 30 jaar 987,00€        
3.1.13 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een particulier urnengraf voor 30 jaar 987,00€        
3.1.14 algemeen onderhoud begraafplaatsen voor een algemeen graf voor 10 jaar 658,00€        

3.2 Voor het verlengen van grafrechten wordt voor het algemeen onderhoud begraafplaatsen een 

recht geheven voor:
3.2.1 verlenging onderhoud particulier graf met 10 jaar 658,00€        
3.2.2 verlenging onderhoud particulier kindergraf of urnengraf of urnennis met 10 jaar 329,00€        
3.2.3 verlenging onderhoud particulier graf met 20 jaar 1.316,00€     
3.2.4 verlenging onderhoud particulier kindergraf of urnengraf of urnennis met 20 jaar 658,00€        
3.2.5 verlenging particulier graf met 1 jaar 67,00€          
3.2.6 verlenging verminderd tarief met 1 jaar 50,00€          

Hoofdstuk 4 Opgraven, ruimen en verstrooien
4.1 Het tarief bedraagt voor:
4.1.1 het schudden van een graf (resten onder in graf) inclusief graven van het graf 1.052,00€     

4.2 Het tarief bedraagt voor:
4.2.1 het ruimen van een graf (resten naar verzamelgraf) 999,00€        
4.2.2 het ruimen van een kindergraf (resten naar verzamelgraf) 368,00€        
4.2.3 het opgraven en opnieuw begraven in nieuw graf 1.756,00€     



4.2.4 het opgraven/verwijderen van een asbus 368,00€        

Hoofdstuk 5 Overig
5.1 Het tarief bedraagt voor:
5.1.1 overschrijvingen 22,00€          
5.1.2 het gebruik van een groenraam 37,00€          
5.1.3 toewijzen van een graf naar keuze 74,00€          

5.1.4
het ter beschikking stellen van een afdekplaat voor een urnennis, zoals standaard aanwezig is in 

de urnennis nihil
5.1.5 het wegrijden van grond van een graf voor een begrafenis 305,00€        

Behoort bij raadsbesluit van 30 november 2021.
De griffier van de gemeente West Betuwe,


