
GemeenteWATERLAND - __ .p:a - 
Dossiernummer: 148-29 

Tarieventabel2017 behorende bij artikel5, eerste lid, van de Verordening lijkbezorgingsrechten 
2017 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 
1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht 

voor een periode van 20 jaar wordt geheven: 
voor een particulier graf 
voor een particulier kindergraf (0-12 jaar) 
voor een particulier urnengraf 
voor een particuliere urnenkelder 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

1.2 

1.2.1 

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 

€ 1.877,25 
€ 930,25 
€ 512,25 
€ 879,95 

Voor het verlenen van een recht tot gebruik van een ruimte 
voor een periode van 20 jaar wordt geheven: 
voor een algemeen graf € 1.029,80 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in 1.1 
voor een periode van 10 jaar wordt geheven: 
voor een particulier graf 
voor een particulier kindergraf (0-12 jaar) 
voor een particulier urnengraf 
voor een particuliere urnenkelder 

€ 930,25 
€ 467,25 
€ 256,70 
€ 454,60 

De rechten bedoeld in 1.3 kunnen in jaarlijkse termijnen betaald 
worden, waarvoor per jaar wordt geheven: 
voor een particulier graf 
voor een particulier kindergraf (0-12 jaar) 
voor een particulier urnengraf 
voor een particuliere urnenkelder 

€ 114,75 
€ 57,65 
€ 31,70 
€ 56,10 

1.5 Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in 1.1 bij bijzetting in het graf wordt 
geheven: 

1.6 

Aantal Particulier Particulier Aantal Particulier Particulier 
jaren graf kindergraf jaren graf kindergraf 

1 I € 114,73 II € 57,63 II 11 II € 1.000,69 II € 502,63 

2 € 224,00 II € 112,52 II 12 II € 1.067,77 II € 536,33 

3 € 328,08 I € 164,79 13 II € 1.131,66 I € 568,42 

4 € 427,19 € 214,57 14 II € 1.192,50 € 598,98 

5 € 521,58 € 261,98 15 II € 1.250,46 € 628,09 

6 € 611,48 € 307,14 16 II € 1.305,65 € 655,81 I 
7 € 697,10 € 350,15 17 II € 1.358,21 € 682,22 

8 € 778,63 € 391,10 18 II € 1.408,27 € 707,35 

9 II € 856,30 € 430,10 19 II € 1.455,94 € 731,30 

10 II € 930,25 I € 467,25 II 20 II € 1.501,35 I € 754,10 

Voor het inschrijven of overboeken van een graf of urnenkelder 
in een daartoe bestemd register wordt geheven: € 18,91 



Hoofdstuk 2 Begraven 
2.1 Voor het begraven van een lijk wordt geheven: 
2.1.1 voor een persoon van ° tot 12 jaar 
2.1.2 voor een persoon van 12 jaar of ouder 

2.2 

€ 278,67 
€ 574,08 

Voor het begraven op zaterdag wordt het recht 
bedoeld in 2.1 verhoogd met: € 117,30 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen 
3.1 Voor het bijzetten van een as bus of urn wordt geheven: 
3.1.1 in een urnengraf of particulier graf 
3.1.2 in een urnenkelder 

3.2 

€ 245,11 
€ 122,58 

Voor het doen verstrooien van as van een overledene 
op de verstrooiingsplaats of een particulier graf wordt geheven: € 182,29 

Hoofdstuk 4 Gratbedekking en onderhoud 
4.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben 

van grafbedekking wordt geheven: 

4.2 

4.2.1 
4.2.2 
4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

€ 21,22 

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden 
van de begraafplaats en de grafruimte, daaronder niet begrepen 
het onderhoud van de grafbedekking, wordt geheven 
per grafruimte per jaar: 
voor een graf zonder grafbedekking 
voor een graf met grafbedekking 
De rechten bedoeld in onderdeel4.2 kunnen 
worden afgekocht door voldoening van een bedrag 
bepaald volgens onderstaande tabel: (rekenrente 5%) 

€ 
€ 

25,96 
31,19 

Aantal Bedrag Bedragmet Aantal Bedrag Bedrag met zonder zonder jaren gratbedekking gratbedekking jaren gratbedekking gratbedekking 

I 1 25,96 31,19 II 11 226,42 II 272,03 I 
I 2 50,68 60,89 II 12 241,60 II 290,27 I 
I 3 74,22 89,19 II 13 256,05 307,64 I 
I 4 96,66 116,13 14 269,82 324,18 I 
I 5 118,02 141,79 15 I 282,93 339,93 I 
I 6 138,35 166,22 16 295,42 354,93 I 
I 7 I 157,73 189,50 17 307,31 369,22 

I 8 II 176,17 211,67 18 318,64 382,83 

I 9 II 193,75 232,78 II 19 329,42 395,79 

I 10 II 210,48 252,89 II 20 339,69 408,13 

Voor het geplaatst hebben van een standaard gedenkplaatje 
op het monument bij de verstrooiingsplaats 
voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 141,44 

Voor het verlengen van het recht als bedoeld onder 4.4 
voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 114,18 

Voor het wegnemen en weer terugplaatsen 
van een gedenksteen wordt geheven: € 117,05 

2 



Hoofdstuk 5 Lijkschouwing 
5.1 De kosten voor het schouwen van een lijk en het afgeven 

van een verklaring van overlijden bij een natuurlijke danwel 
niet-natuurlijke dood, welke door de gemeentelijke lijkschouwer 
of arts bij de gemeente worden gedeclareerd komen geheel voor 
rekening van de opdrachtgever tot begraven of eremeren van 
de in de gemeente overledene. 

Hoofdstuk 6 Opgraven of ruimen 
6.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven: € 726,99 

6.2 Voor het na opgraven opnieuw begraven 
in hetzelfde grafwordt geheven: € 180,18 

6.3 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven: 
6.3.1 uit een urnengraf of particulier graf 
6.3.2 uit een urnenkelder 

€ 250,50 
€ 125,24 

6.4 Voor het na opgraven ofverwijderen terugplaatsen van de asbus wordt geheven: 
6.4.1 in hetzelfde urnengraf of particulier graf € 166,30 
6.4.2 in dezelfde urnenkelder € 83,19 

6.5 Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van 
de rechthebbende wordt geheven: 
direct voorafgaand aan een bijzetting in dit graf 
op een ander moment 

€ 408,54 
€ 618,09 

6.5.1 
6.5.2 

6.6 Voor het ruimen en na ruiming van een graf bijeen brengen 
van de overblijfselen van een lijk voor crematie 
of herbegraven wordt geheven: € 927,13 

6.7 Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden 
van een asbus al of niet met een urn voor herbegraven of 
verstrooüng elders wordt geheven: € 52,36 

Hoofdstuk 7 Overige diensten 
7.1 Voor het luiden van de klok wordt geheven: 
7.1.1 voor het gebruik van de gemeentelijke klok € 18,31 
7.1.2 voor het luiden door de gemeentelijke ambtenaar € 42,95 

7.2 Voor het gebruik van een baar wordt geheven: € 16,75 

7.3 Voor het gebruik van een doodskleed wordt geheven: € 8,60 

de griffier, de voorzitter, 

L.M.B.e. Wagenaar-Kroon 
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