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Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
gemeente Boekel

raad van de

Onderwerp/ontwerpbesluit: Tarieven lijkbezorgingsrechten / Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 15 december
Besluit de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 te wijzigen als volgt:
De tarieven van 2021 te indexeren met de consumentenprijsindex 1,46% in plaats van de voorgestelde 6,46%
hetgeen betekent dat het navolgende besluit in de plaats wordt gesteld voor het thans voorliggende conceptbesluit:

TARIEVENTABEL LIJKBEZORGINGSRECHTEN
Tarieventabel, als bedoeld in artikel 5 van de Verordening lijkbezorgingsrechten
Boekel 2022
2022
HOOFDSTUK 1
1.1

VERLENEN VAN RECHTEN

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven

1.1.1 voor een periode van 20 jaar

€

1.232,00

1.1.2 voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf met 10 jaar

€

619,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt
geheven

1.2.1 voor een periode van 20 jaar

vervallen

1.2.2 voor het verlengen van eht bij 1.2.1 genoemde recht met 10 jaar

vervallen

1.3

Voor het verlenen van het recht op een urnennis in een urnenmuur wordt geheven

1.3.1 voor een periode van 20 jaar

€

1.232,00

1.3.2 voor het verlengen van het recht op een urnennis in een urnenmuur met 10 jaar

€

619,00

1.4.1 voor een periode van 20 jaar

€

1.232,00

voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf met 10
1.4.2 jaar

€

619,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf
van een kind onder 12 jaar wordt geheven

HOOFDSTUK 2

BEGRAVEN

2.1

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

€

666,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind tot 12 jaar wordt geheven

€

460,00

€

393,00

2.3

2.4

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

HOOFDSTUK 3

PLAATSEN/BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN URNEN

3.1

Voor het bijzetten, plaatsen of begraven van een asbus of urn wordt geheven

3.2

Voor het bijzetten, plaatsen of begraven een een asbus of urn van een kind tot 10
jaar
wordt geheven

3.3

3.4

3.5

Voor het bijzetten, plaatsen of begraven van een asbus of een urn van zuigelingen
van een meervoudige
geboorte, die levenloos zijn geboren of kort na de geboorte zijn overleden, en die
in één urn of asbus
worden bijgezet, geplaatst of begraven, wordt het begraafrecht eenmaal geheven.
Voor het bijzetten, plaatsen of begraven van stoffelijke resten van kinderen, die
kort na de geboorte zijn
overleden en in één urn of asbus met hun overleden moeder worden bijgezet,
geplaatst of begraven,
wordt geen begraafrecht geheven.
Voor het verstrooien van as op een daarvoor aangelegd verstrooiingsveld wordt
per asbus geheven

HOOFDSTUK 4

Voor het opgraven van een asbus wordt geheven

4.2

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf worden de tarieven,
genoemd
in hoofdstuk 2 verhoogd met

4.4

€

68,00

€

403,00

OPGRAVEN

4.1

4.3

vervallen

Voor het opgraven en/of herbegraven van een stoffelijk overschot wordt geheven:
het bedrag van
de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager
meegedeelde kosten,
blijkend uit een offerte, die door een gespecialiseerd bedrijf is opgesteld.
Indien een offerte als bedoeld in onderdeel 4.3 is uitgebracht, wordt een verzoek
in behandeling genomen
zodra de verzoeker akkoord is gegaan met de offerte of op de tiende werkdag na

vervallen

de dag
waarop de offerte aan de verzoeker ter kennis is gebracht, tenzij het verzoek voor
deze tiende werkdag
schriftelijk is ingetrokken.
4.5

Het recht onder 4.1 en 4.2 is niet van toepassing indien dit door openbaar gezag
bevolen wordt

HOOFDSTUK 5
5.1

5.2

GEDENKWAND VENHORST

Voor het aanbrengen van een gedenkplaatje op de gedenkwand op de
begraafplaats
te Venhorst voor een periode van 30 jaar wordt geheven

€

68,00

Voor het plaatsen van stoffelijke resten in het verzamelgraf te Venhorst wordt
geheven

€

200,00

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 15 december 2021
de griffier,

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

de voorzitter,

C.J.M. van den Elsen

Toelichting:
Al enkele jaren worden de grafrechten verhoogd zonder dat er gevolg is gegeven aan de toezegging dit te
baseren op een onderliggend beleidsplan voor wat betreft een toekomstvisie op de begraafplaatsen en criteria
die gelden als onderbouwing van de tarieven.
Zonder onderbouwing is er geen legitimatie om de tarieven grafrechten/lijkbezorgingsrechten van 2021 te
verhogen behoudens de toepassing van de consumentenprijsindexatie.
Ingediend door het lid/de leden:
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

Handtekening:

