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TARIEVENTABEL
Behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van graf- en begrafenisrechten
2019.

Hoofdstuk 1, Verlenen van rechten
1.1
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt
geheven:
1.1.1
oor een periode van 20 jaar
1.1.2
voor het verlengen van het bij 1.1.1 genoemde recht met 10 jaar
1.2
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf
wordt geheven:
1.2.1
voor een periode van 20 jaar
1.2.2
voor het verlengen van het bij 1.2.1 genoemde recht met 10 jaar
1.3
Voor het verlenen van het recht op een urnennis in een urnenwand wordt
geheven:
1.3.1
voor een periode van 20 jaar
1.3.2
voor het verlengen van het bij 1.3.1 genoemde recht met 10 jaar
1.4
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier
kindergraf/urnengraf van een kind onder 10 jaar wordt geheven:
1.4.1
voor een periode van 20 jaar
1.4.2
voor het verlengen van het bij 1.4.1 genoemde recht met 10 jaar
1.5.
Indien direct bij aanvang van het recht, als bedoeld onder 1.1/1.2.1/1.3.1
of 1.4.1 dit recht wordt verlengd, wordt een toeslag berekend van 10%
bovenop de geldende tarieven voor ieder blok van 10 jaar.
Hoofdstuk 2, Begraven
2.1
Voor het begraven van een lijk van een persoon van 10 jaar of ouder wordt
geheven
2.2
Voor het begraven van een lijk, van een kind tot 10 jaar wordt geheven
2.3

€ 1.041,00
€ 523,00
€ 1.041,00
€ 523,00
€ 1.041,00
€ 523,00
€ 1.041,00
€ 523,00

€ 563,00
€ 389,00

Voor het begraven van levenloos geboren of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden
begraven, wordt het begraafrecht eenmaal geheven, terwijl geen recht
geheven wordt voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen die,
kort na de geboorte overleden, in één kist met hun overleden moeder
worden begraven.

Hoofdstuk 3, Plaatsen/bijzetten van asbussen en urnen
3.1
3.2
3.3

Voor het bijzetten/plaatsen/begraven van een asbus of urn van een
persoon van 10 jaar of ouder wordt geheven
Voor het bijzetten/plaatsen/begraven van een asbus of urn, van een kind
tot 10 jaar wordt geheven
Voor het bijzetten van een asbus of een urn van levenloos geboren of kort
na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die
in één asbus of urn worden bijgezet, wordt het recht eenmaal geheven,
terwijl geen recht geheven wordt voor het bijzetten van stoffelijke resten
van kinderen die, kort na de geboorte overleden, in één asbus met hun
overleden moeder worden bijgezet.

€ 331,00
€ 331,00
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Hoofdstuk 4, Opgraven
4.1
Voor het opgraven van een lijk c.q. asbus wordt geheven
4.2
Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf worden de tarieven
genoemd in hoofdstuk 2 verhoogd met
4.3
Het recht onder 4.1 en 4.2 is niet van toepassing indien dit door openbaar
gezag bevolen wordt.
4.4
Voor het verstrooien van as op een daarvoor aangelegd verstrooiingsveld
wordt per asbus geheven
Hoofdstuk 5, Gedenkwand Venhorst
5.1
Voor het aanbrengen van een gedenkplaatje op de gedenkwand op de
begraafplaats te Venhorst voor een periode van 30 jaar
5.2
Voor het herbegraven van de stoffelijke resten in een algemeen graf en
het aanbrengen van een gedenkplaatje op de gedenkwand op de
begraafplaats te Venhorst voor een periode van 30 jaar
Aldus besloten in de openbare vergadering van
De raad van de gemeente Boekel, gehouden op 13 december 2018.
de griffier,

de voorzitter,

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos
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€ 340,00
€ 172,00

€

57,00

€

57,00

€

301,00

