1e Wijziging Tarieventabel behorende bij de Verordening
lijkbezorgingsrechten 2014
Nummer 17-81
De raad van de gemeente Barneveld;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 17-81;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Verordening
lijkbezorgingsrechten 2014

Artikel I.
De Tarieventabel dient te worden gewijzigd als volgt:
Hoofdstuk 1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
Hoofdstuk 2
2.1
2.1.1

Verlenen van rechten
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt
geheven:
voor onbepaalde tijd;
voor een periode van 30 jaar (3 diep);
voor een periode van 30 jaar (2 diep);
voor een periode van 15 jaar (2 diep);

€ 5.470,00
€ 1.910,00
€ 1.275,00
€ 637,50

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier
urnenruimte wordt geheven:
voor een periode van 20 jaar (2 urnen);
voor een periode van 20 jaar (1 urn);

€
€

850,00
425,00

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf als
bedoeld in lid 1.1 wordt geheven:
voor een periode van 10 jaar (3 diep);
voor een periode van 5 jaar (3 diep);
voor een periode van 10 jaar (2 diep);
voor een periode van 5 jaar (2 diep);

€
€
€
€

637,50
318,75
425,00
212,50

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier
urnenruimte als bedoeld in lid 1.2 wordt geheven:
voor een periode van 10 jaar (2 urnen);
voor een periode van 5 jaar (2 urnen);
voor een periode van 10 jaar (1 urn);
voor een periode van 5 jaar (1 urn);

€
€
€
€

425,00
212,50
212,50
106,25

Begraven
Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12
jaar of ouder wordt geheven:
in een particulier of een algemeen graf;

€ 584,25

2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.4

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5

Hoofdstuk 3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden
één jaar en een levenloos aangegeven kind wordt geheven:
in een particulier of een algemeen graf;

€ 146,00

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 12
jaar wordt geheven;
In een particulier of een algemeen graf;

€ 292,00

Voor het begraven op buitengewone uren en op algemene feestdagen
wordt het recht als bedoeld in de leden 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd voor
begraven op:
maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur en na 15.00 uur, met;
zaterdag voor 12.00 uur, met;
zaterdag na 12.00 uur, met;

€ 292,00
€ 159,25
€ 637,50

Bij overschrijding van meer dan een kwartier van de afgesproken
aanvangstijd van de begrafenis zoals genoemd in dit hoofdstuk wordt
een extra recht geheven van;

€ 212,00

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Bijzetten van urnen
Voor het bijzetten van een urn wordt geheven:
in een urnenmuur;
in een urnenheuvel;
in een particulier graf;
Voor het bijzetten van een urn op buitengewone uren wordt het recht als
bedoeld in lid 3.1 verhoogd voor bijzetting op:
maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur en na 15.00 uur, met;
zaterdag voor 12.00 uur, met;
zaterdag na 12.00 uur, met;

Hoofdstuk 4
4.1
4.1.1

Verstrooien van as
Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:
op een verstrooiingsplaats;

Hoofdstuk 5
5.1

Grafbedekking en onderhoud
Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een
grafbedekking als bedoeld in artikel 17 van de Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Barneveld 2014 wordt
geheven:
voor het aanbrengen van voorwerpen, gedenktekenen en dergelijke op
een graf of op een urnenruimte;
Voor het verwijderen en opnieuw aanbrengen c.q plaatsen van
voorwerpen, gedenktekenen dergelijke ten behoeve van het openen van
een graf, of het herplaatsen van een urn wordt geheven:

5.1.1
5.1.2

5.2

5.2.1
5.2.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de
begraafplaats in algemene zin, daaronder niet begrepen het onderhoud
van voorwerpen als bedoeld in lid 5.1 wordt geheven per grafruimte:
voor een verplichte afkoop van een particulier graf, eenmalig voor
50 jaar;
voor een afkoop van een particulier graf, eenmalig voor 30 jaar;

€ 292,00
€ 292,00
€ 292,00

€ 148,75
€ 79,50
€ 292,00

€ 74,25

€ 116,75

€ 796,50

€ 2.635,00
€ 2.167,00

5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7

5.3

voor een verplichte afkoop van een urnenmuur, eenmalig voor 20 jaar;
voor een verplichte afkoop van een urnenmuur, eenmalig voor 10 jaar;
voor een verplichte afkoop van een urnenheuvel, eenmalig voor 20 jaar;
voor een verplichte afkoop van een urnenheuvel, eenmalig voor 10 jaar;
voor een verplichte afkoop van een algemeen graf, eenmalig voor 10
jaar;

€
€
€
€

541,50
270,75
796,50
398,25

€ 329,25

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van
(graf)bedekking wordt geheven per jaar;

€ 127,50

Voor het aanbrengen van groen bij een geopend graf wordt geheven per
grafruimte;

€ 63,75

Inschrijven en overboeken van particuliere graven en urnenruimten
Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven en
particuliere urnenruimten in een daartoe bestemd register wordt
geheven:

€

Hoofdstuk 7
7.1

Opgraven of ruimen
Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven:

€ 626,75

7.2

Voor het opgraven of verwijderen van een urn uit een particulier graf of
urnenheuvel wordt geheven:

€ 286,75

Voor het dieper wegleggen van stoffelijke overschotten in een graf op
verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 626,75

Overige diensten
Voor het luiden van de klokken van de burgerlijke gemeente vóór,
gedurende of na een begrafenis wordt geheven:

€ 37,00

5.4

Hoofdstuk 6
6.1

7.3

Hoofdstuk 8
8.1

21,25

Artikel II.
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2017.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

