
Tarieventabel behorende bij de “Verordening begrafenisrechten 
gemeente Heerde 2021”.  
 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitende recht op een graf 
voor veertig jaar wordt geheven 

€ 1.336,75 

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf 
voor veertig jaar van een kind beneden 12 jaar wordt 
geheven 

€    668,25 

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een 
urnengraf of urnennis voor veertig jaar wordt geheven 

€    334,00 

1.4 Voor het telkens verlengen van het recht genoemd in 1.1, 
1.2 en 1.3 met twintig jaar bedraagt het tarief 50% van de 
genoemde bedragen 

  

1.5 in afwijking van het genoemde in 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 
wordt ingeval van een bijzetting waarbij het bestaande 
grafrecht niet voorziet in de wettelijke termijn van grafrust 
een bedrag naar rato van het aantal resterende jaren voor 
de wettelijke grafrust geheven, waarna alsnog gebruik 
gemaakt kan worden van het genoemde in 1.4. 

  

Hoofdstuk 2 Begraven 

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

  

2.1.1 in een particulier graf €  1.299,50 

2.1.2 in een algemeen graf €  1.299,50 

2.1.3 in een particulier graf (zaterdag) €  1.480,50 

2.1.4 in een algemeen graf (zaterdag) €  1.480,50 

2.4 Voor het begraven van lijk van een kind jonger dan één 
jaar, wordt geheven: 

  

2.4.1 in een particulier graf €    325,00 

2.4.2 in een algemeen graf €    325,00 



2.4.3 in een particulier graf (zaterdag) €    370,25 

2.4.4 in een algemeen graf (zaterdag) €    370,25 

2.5 Voor het begraven van lijk van een kind van één jaar of 
ouder en jonger dan 12 jaar, wordt geheven: 

  

2.5.1 in een particulier graf €    649,50 

2.5.2 in een algemeen graf €    649,50 

2.5.3 in een particulier graf (zaterdag) €    740,00 

2.5.4 in een algemeen graf (zaterdag) €    740,00 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen 

3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:   

3.1.1 In een particulier (urnen)graf, in een algemeen graf of in 
een urnennis 

€ 348,25 

3.1.2 In een particulier (urnen)graf, in een algemeen graf of in 
een urnennis (zaterdag) 

€ 393,25 

3.2 Voor het bijzetten van een asbus of urn van een kind 
jonger dan één jaar wordt geheven: 

  

3.2.1 In een particulier (urnen)graf, in een algemeen taf of in 
een urnennis 

€    87,00 

3.2.2 in een particulier (urnen)graf, in een algemeen graf of in 
een urnennis (zaterdag)  

€    98,25 

3.3 Voor het bijzetten van een asbus of urn van een kind van 
één jaar en ouder en jonger dan 12 jaar wordt geheven: 

  

3.3.1 In een particulier urnengraf, in een algemeen graf of in 
een urnennis 

€   174,00 

3.3.2 in een particulier (urnen)graf, in een algemeen graf of in 
een urnennis (zaterdag) 

€   196,25 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud 

4.1 Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het 
plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in 
artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke 

  



begraafplaatsen 2020, vastgesteld bij raadsbesluit 5 
oktober 2020, wordt geheven: 

4.1.1 voor de aanleg van een grafkelder €    353,00 

4.1.2 voor het plaatsen van gedenktekens, gedenkplaten en 
kruisen, per gedenkteken, gedenkplaat of kruis 

€      55,50 

4.1.3 voor het verwijderen van gedenkplaten in verband met 
bijzetting in een particulier urnengraf 

€      43,25 

4.1.4 voor het verwijderen en weer aanbrengen van 
gedenktekens alsmede voorwerpen voor het bijzetten van 
asbussen 

€      43,25 

4.2 voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van 
een grafruimte en voorwerpen als bedoeld in artikel 22 
van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 
2020, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 oktober 2020, 
wordt geheven per grafruimte per jaar  

  

4.2.1  voor een particulier graf €     117,25 

4.2.2 voor een particulier urnengraf, voor een particuliere 
urnennis en voor een particulier graf van een kind jonger 
dan 12 jaar 

€       58,75 

4.3. Voor het door of vanwege de gemeente te plegen 
onderhoud als bedoeld in artikel 22 van de 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2020, 
vastgesteld bij raadsbesluit van 5 oktober 2020, voor een 
periode van veertig jaar 

  

4.3.1 voor een particulier graf, eenmalig:  €   5.146,50 

 of 5 jaartermijnen van 20% van dit tarief.   

4.3.2 voor een particulier urnengraf, voor een particuliere 
urnennis en voor een particulier graf van een kind jonger 
dan 12 jaar, eenmalig:  

€  2.573,25 

 of 5 jaartermijnen van 20% van dit tarief.   

4.3.3 voor een algemeen graf voor zover er sprake is van een 
andere initiatiefnemer dan de gemeente   

€ 1.312,00 



4.4 Voor het telkens verlengen van de termijn genoemd in 4.3 
met twintig jaar bedraagt het tarief 50% van het in het 
betreffende kalenderjaar geldende tarief. 

  

4.5 In afwijking van het genoemde in 4.3.en 4.4 wordt ingeval 
van een bijzetting, waarbij de afkoop van onderhoud niet 
voorziet in de wettelijke termijn van grafrust, een bedrag 
naar rato van het aantal resterende jaren voor de 
wettelijke grafrust geheven, waarna alsnog gebruik 
gemaakt kan worden van het genoemde in 4.4. 

  

4.6 Een rechthebbende, die door middel van schriftelijke 
bewijstukken, kan aantonen wie de erfgenamen zijn van 
de gebruiker van een particulier (urnen)graf waarvoor het 
tarief van onderhoud is verschuldigd en kan aantonen, dat 
het vermogen en het inkomen van de gebruiker van het 
graf en de erfgenamen per persoon niet meer bedragen 
dan respectievelijk het vrij te laten vermogen in geval van 
een bijstandsuitkering en/of een inkomen tot 120% van de 
bijstandsuitkering voor de leefsituatie van de betreffende 
persoon, kan verzoeken om betaling van het 
onderhoudstarief in 10 jaartermijnen van 10% van het in 
het betreffende kalenderjaar geldende tarief. 

  

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing 

5.1 Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke 
lijkschouwer op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur, 
wordt geheven per uur 

€    115,75 

 Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke 
lijkschouwer op buitengewone uren wordt het recht, als 
bedoeld in 5.1 verhoogd met een toeslag van 50% 

  

5.2 Onder buitengewone uren worden verstaan:   

 - op maandag tot en met vrijdag: de uren voor 8.00 
uur en na 17.00 uur; 

  

 - op zaterdag, zondag, algemeen erkende 
feestdagen en daarmee gelijkgestelde dagen: de 
gehele dag 

  

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van particuliere graven en urnennissen 

6.1 Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven 
in een daartoe bestemd register wordt geheven 

€     22,75 



6.1.1 Voor het inschrijven en overboeken van particuliere 
urnengraven en particuliere urnennissen in een daartoe 
bestemd register wordt geheven 

€     22,75 

Hoofdstuk 7 Opgraven, ruimen, verstrooien 

7.1 Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een 
lijk wordt geheven 

€ 1.299,50 

7.2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven (schudden) 
in hetzelfde graf waardoor ruimte ontstaat voor het 
begraven van één overledene meer dan waarvoor het graf 
oorspronkelijk was bedoeld wordt geheven 

€ 1.299,50 

7.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf 
wordt geheven 

€ 1.299,50 

7.4. Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt 
geheven 

€    363,00 

7.4.1 Bij het weer terugplaatsen van de asbus worden de in 
hoofdstuk 3 genoemde rechten geheven 

  

7.4.2 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven €      59,50 

Behorende bij raadsbesluit van 21 december 2020. 

De raad van de gemeente Heerde, 

griffier, voorzitter, 

 


