Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Vlissingen 2020
Hoofdstuk 1. Verlenen en verlengen van rechten
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6.

1.7

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor
een periode van 20 jaar wordt geheven:
voor een graf waarin twee overledenen kunnen worden begraven
voor een graf waarin twee overledenen kunnen worden begraven,
Maar dat voor slechts één overledene wordt gebruikt
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor een
periode van 20 jaar wordt geheven
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een open of gesloten
urnennis voor een periode van 20 jaar wordt geheven
Voor het verlenen van het recht tot het hebben van een naamplaatje op
de gedenkplaats voor een periode van 10 jaar wordt geheven
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1, 1.2
en 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan 45% van het
bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van die rechten.
Voor de verlenging van het uitsluitend recht op een graf, urnennis of
urnengraf ten gevolge van een bijzetting in een graf voor twee
overledenen als bedoeld onder 1.1, of bijzetting van een asbus in een
urnennis of urnengraf als bedoeld onder 1.2 en 1.3 en waarvan op dat
moment de geldigheidsduur van het uitsluitend recht minder is dan 10 jaar
(wettelijke grafrust), bedraagt het recht 1/10 deel van het recht genoemd
onder 1.5 voor ieder jaar dat het recht moet worden verlengd om weer
een geldigheid van 10 jaar te verkrijgen.
Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.4 met 10 jaar
wordt geheven

€

3.443,00

€

2.751,00

€

1.358,00

€

1.713,00

€

381,00

€

381,00

Hoofdstuk 2. Begraven
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.

Voor het begraven van een lijk in een particulier graf of een algemeen graf
wordt geheven:
voor een persoon van 12 jaar of ouder
€
voor een kind beneden 12 jaar
€
Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1 €
verhoogd met
Onder buitengewone uren wordt, op grond van artikel 10 van de
Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Vlissingen,
verstaan:
- op werkdagen de uren voor 09.00 uur en na 15.00 uur;
- op zaterdag de uren voor 09.00 uur en na 12.00 uur.

1.524,00
448,00
694,00

Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen
3.1.
3.2.
3.3.

Voor het bijzetten van een asbus in een particulier graf of een asbus of
urn in een open of gesloten urnennis of urnengraf wordt geheven
Voor het bijzetten van asbussen en urnen op buitengewone uren
wordt het recht, bedoeld in 3.1 verhoogd met
Onder buitengewone uren wordt, op grond van artikel 10 van de
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Vlissingen,
Verstaan:
- op werkdagen de uren voor 09.00 uur en na 15.00 uur;
- op zaterdag de uren voor 09.00 uur en na 12.00 uur.

€

330,00

€

694,00

€

283,00

€

1.151,00

€

1.151,00

Hoofdstuk 4. Grafbedekking en onderhoud
4.1

4.2.

4.2.1

4.2.2

Voor het afgeven van een vergunning wegens het aanbrengen
of vernieuwen van een grafbedekking, bedoeld in artikel 17 van
de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Vlissingen,
wordt geheven
Voor het vanwege de gemeente schoonhouden van een
grafgedenkteken, bedoeld in het tweede lid van artikel 19 van de
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Vlissingen,
wordt geheven:
voor een particulier graf, als het een gedenkteken betreft dat geheel
of gedeeltelijk één grafoppervlakte beslaat, voor een periode van
20 jaar
Voor een particulier graf, als het een gedenkteken betreft dat meer
dan één grafoppervlakte beslaat, voor een periode van 20 jaar
per grafoppervlakte of gedeelte daarvan

4.2.3.

voor een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar

€

1.151,00

4.2.4

voor een algemeen graf voor een periode van maximaal 15 jaar

€

862,00

4.3.

De periode van 20 of 15 jaar als bedoeld in 4.2 geldt alleen indien
het ter schoonhouding geven ingaat in het jaar van uitgifte van het
betreffende graf.
Indien het ter schoonhouding geven later ingaat dan in het jaar van
uitgifte van het betreffende graf, dan bedraagt de periode van
schoonhouden zoveel jaren als er resten tot 20 jaar (particuliere graven
en urnengraven) of 15 jaar (algemene graven) na de uitgifte van dat graf.
Het recht voor de volgens 4.4 berekende periode van schoonhouden
bedraagt voor particulier graven en urnengraven 1/20 deel en voor
algemene graven 1/15 deel van het in 4.2 genoemde recht, voor elk jaar

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

4.8.1
4.8.2

4.9

dat rest tot respectievelijk 20 en 15 jaar na de uitgifte van het betreffende
graf.
Verlenging van de in 4.2 bedoelde periode van schoonhouden is alleen
mogelijk indien er sprake is van verlenging tegelijk met de verlenging van
het uitsluitend recht op een graf en voor eenzelfde periode van 10 jaar.
Voor de verlenging bedoeld in 4.6 wordt een recht geheven gelijk aan de
helft van het in 4.2 voor het betreffende graf vermelde bedrag.
Voor het van gemeentewege schoonhouden van een grafgedenkteken,
waarvan de termijn vóór 2001 is ingegaan en waarbij een jaarlijkse
vergoeding is overeengekomen, wordt geheven:
voor een graf, als het een gedenkteken betreft dat geheel of
gedeeltelijk één grafoppervlakte beslaat, per jaar
€
voor een graf, als het een gedenkteken betreft dat meer dan één
grafoppervlakte beslaat, per jaar, per grafoppervlakte of gedeelte daarvan
€
De in dit hoofdstuk bedoelde perioden vangen aan op 1 januari van
het jaar waarin het in onderhoud geven plaatsvindt.

83,00

83,00

Hoofdstuk 5. Opgraven, ruimen, verstrooien
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
5.6.1
5.6.2
5.7

Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk, met de
bedoeling dit te vervoeren naar een andere gemeente om daar te
herbegraven of alsnog te cremeren wordt geheven
Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk en het
dieper herbegraven in hetzelfde graf wordt geheven
Voor het opgraven van lijk of de overblijfselen van een lijk en het
herbegraven in een ander graf op dezelfde of een andere begraafplaats
binnen de gemeente wordt geheven
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus voor bijzetting of
verstrooiing op dezelfde of een andere begraafplaats binnen de
gemeente of voor overbrenging naar elders wordt inclusief de bijzetting of verstrooiing geheven
Voor het samenvoegen van overblijfselen van 2 of meer lijken, welke in
één graf begraven liggen, teneinde nog één stoffelijk overschot te kunnen
bijzetten wordt geheven
Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsakker wordt per asbus
geheven:
in aanwezigheid van nabestaanden
zonder aanwezigheid van nabestaanden
Voor het verstrooien van as in een bestaand particulier graf of urnengraf
wordt per asbus geheven

€

2.615,00

€

2.615,00

€

4.181,00

€

471,00

€

4.181,00

€
€

214,00
83,00

€

260,00

Hoofdstuk 6. Overige heffingen
6.1
6.2
6.3

6.4

Voor het inschrijven en overboeken van particulier graven, urnengraven
en urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven
Voor het gebruik van een mobiele geluidsinstallatie wordt geheven
Bij het reserveren van een extra uur voor gebruik van een aula
voorafgaand of aansluitend aan het uur bestemd voor begrafenis of
asbestemming wordt geheven per uur of gedeelte daarvan
Bij niet gereserveerde verlenging van de duur van de plechtigheid
(indien dit mogelijk is) voor gebruik van een aula aansluitend aan
het uur bestemd voor begrafenis of asbestemming wordt geheven
per half uur of gedeelte daarvan
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€
€

35,00
48,00

€

238,00

€

129,00

