
Tarieventabel behorende bij de Verordening begraaf- en grafrechten 

Drechterland 2023

Hoofdstuk 1. Verlenen van rechten

1.1    Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven 

houden, wordt geheven:

1.1.1 op een particulier graf bestaande uit één of twee grafruimten, voor een periode van 

10 jaar, een bedrag van: 839,20€          

1.1.2 op een particulier graf bestaande uit één of twee grafruimten, voor een periode van 

20 jaar een bedrag van: 1.678,40€       

1.1.3 op een particulier graf bestaande uit één of twee grafruimten, voor een periode van 

40 jaar, 3.357,30€       

1.1.4 op een particulier graf bestaande uit één grafruimte (kindergraf), voor een periode 

van 10 jaar, een bedrag van: 386,45€          

1.1.5 op een particulier graf bestaande uit één grafruimte (kindergraf), voor een periode 

van 20 jaar, een bedrag van: 773,40€          

1.1.6 op een particulier graf bestaande uit één grafruimte (kindergraf), voor een periode 

van 40 jaar, een bedrag van: 1.546,80€       

1.1.7 op een particulier urnengraf tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen 

voor een periode van 10 jaar, een bedrag van: 386,45€          

1.1.8 op een particulier urnengraf tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen 

voor een periode van 20 jaar, een bedrag van: 773,40€          

1.1.9 op een  particulier urnengraf tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen 

voor een periode van 40 jaar, een bedrag van: 1.525,45€       

1.1.10 op een particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar, een bedrag van: 515,90€          

1.1.11 op een particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar, een bedrag van: 1.031,40€       

1.1.12 op een particuliere urnennis voor een periode van 40 jaar, een bedrag van: 2.062,75€       

1.1.13 in een grafkelder voor een periode van 10 jaar, een bedrag van: 1.258,75€       

1.1.14 in een grafkelder voor een periode van 20 jaar, een bedrag van: 2.517,60€       

1.1.15 in een grafkelder voor een periode van 40 jaar, een bedrag van: 5.035,95€       

1.2 Voor het gebruik van een algemeen graf, per rustplaats, voor een periode van 10 

jaar, een bedrag van: 773,40€          

1.2.1 Voor het gebruik van een algemeen graf, per rustplaats, voor een periode van 20 

jaar, een bedrag van: 1.546,80€       

Hoofdstuk 2. Verlengen van rechten

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in:

2.1 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3, bedraagt het tarief voor een periode van 5 jaar: 377,05€          

2.2 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3, bedraagt het tarief voor een periode van 10 jaar: 755,10€          

2.3 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3, bedraagt het tarief voor een periode van 20 jaar: 1.510,25€       

2.4 1.1.4, 1.1.5 en 1.1.6, bedraagt het tarief voor een periode van 5 jaar: 174,45€          

2.5 1.1.4, 1.1.5 en 1.1.6, bedraagt het tarief voor een periode van 10 jaar: 348,30€          

2.6 1.1.4, 1.1.5 en 1.1.6, bedraagt het tarief voor een periode van 20 jaar: 695,55€          

2.7 1.1.7 tot en met 1.1.12, bedraagt het tarief voor een periode van 5 jaar: 174,45€          

2.8 1.1.7 tot en met 1.1.12, bedraagt het tarief voor een periode van 10 jaar: 348,30€          

2.9 1.1,7 tot en met 1.1.12, bedraagt het tarief voor een periode van 20 jaar: 695,55€          

2.10 1.4 en 1.5 bedraagt het tarief voor een periode van 5 jaar: 231,35€          

2.11 1.4 en 1.5 bedraagt het tarief voor een periode van 10 jaar 464,20€          

2.12 1.4 en 1.5  bedraagt het tarief voor een periode van 20 jaar: 928,50€          

2.13 1.2 en 1.2.1 bedraagt het tarief voor een periode van 5 jaar: 311,20€          

2.14 1.1.13 tot en met 1.1.15, bedraagt het recht bij een verlenging van 5 jaar: 606,65€          

2.15 1.1.13 tot en met 1.1.15, bedraagt het recht bij een verlenging van 10 jaar: 1.213,35€       

2.16 1.1.13 tot en met 1.1.15, bedraagt het recht bij een verlenging van 20 jaar: 2.426,70€       

Hoofdstuk 3.  Begraven

3.1 Voor het begraven van een stoffelijk overschot in een particulier of in een algemeen 

graf, wordt geheven 712,80€          

3.2 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind,  tussen 0 en 5 jaar, in 

een particulier of algemeen graf, wordt geheven 385,35€          

Hoofdstuk 4. Bijzetten van asbussen met of zonder urn



4.1 Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particulier urnengraf wordt 

geheven 108,60€          

4.2 Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particulier graf wordt 

geheven 162,95€          

4.3 Voor het bijzetten van een asbus in een urnennis, in een urnenmuur, wordt geheven 

54,35€            

4.4 Voor het bijzetten van een asbus in een urn op een particulier graf wordt geheven 

108,60€          

Hoofdstuk 5. Grafbedekking, onderhoud en aanleg grafkelder

5.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de 

voorwerpen, bedoeld in artikel  19 van de Beheersverordening gemeentelijke 

begraafplaatsen Drechterland 2020 wordt geheven:

5.1.1 per gedenkteken 67,90€            

5.1.2 voor de aanleg van een grafkelder, per graf 1.073,15€       

5.2 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per graf, bestaande uit een of twee grafruimten, voor een 

periode van 5 jaar, voor eenmaal en ineens geheven een bedrag van 354,60€          

5.2.1 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per graf, bestaande uit een of twee grafruimten, voor een 

periode van 10 jaar, voor eenmaal en ineens geheven een bedrag van 710,20€          

5.2.2 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per graf, bestaande uit een of twee grafruimten, voor een 

periode van 20 jaar, voor eenmaal en ineens geheven een bedrag van 1.420,40€       

5.2.3 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per graf, bestaande uit een of twee grafruimten, voor een 

periode van 40 jaar, voor eenmaal en ineens geheven een bedrag van 2.840,85€       

5.2.4 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per graf, bestaande uit één grafruimte (kindergraf), voor een 

periode van 5 jaar, voor eenmaal en ineens geheven een bedrag van 129,00€          

5.2.5 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per graf, bestaande uit één grafruimte (kindergraf), voor een 

periode van 10 jaar, voor eenmaal en ineens geheven een bedrag van 257,95€          

5.2.6 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per graf, bestaande uit één grafruimte (kindergraf), voor een 

periode van 20 jaar, voor eenmaal en ineens geheven een bedrag van 516,45€          

5.2.7 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per graf, bestaande uit één grafruimte (kindergraf), voor een 

periode van 40 jaar, voor eenmaal en ineens geheven een bedrag van 1.032,40€       

5.2.8 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per urnengraf of urnennis, voor een periode van 5 jaar, voor 

eenmaal en ineens geheven een bedrag van 193,25€          

5.2.9 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per urnengraf of urnennis, voor een periode van 10 jaar, voor 

eenmaal en ineens geheven een bedrag van 386,45€          

5.2.10 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per urnengraf of urnennis, voor een periode van 20 jaar, voor 

eenmaal en ineens geheven een bedrag van 773,40€          

5.2.11 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per urnengraf of urnennis, voor een periode van 40 jaar, voor 

eenmaal en ineens geheven een bedrag van 1.546,80€       

5.2.12 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per grafkelder, voor een periode van 5 jaar, voor eenmaal en 

ineens geheven een bedrag van 349,70€          

5.2.13 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per grafkelder, voor een periode van 10 jaar, voor eenmaal 

en ineens geheven een bedrag van 840,50€          

5.2.14 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per grafkelder, voor een periode van 20 jaar, voor eenmaal 

en ineens geheven een bedrag van 1.680,95€       



5.2.15 Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de 

begraafplaatsen, wordt per grafkelder, voor een periode van 40 jaar, voor eenmaal 

en ineens geheven een bedrag van 3.361,90€       

5.2.12 Bij verlenging van de rechten, zoals bedoeld in 2.14 wordt als bijdrage voor het 

algemeen onderhoud per jaar van verlenging geheven een bedrag van ééntiende 

(1/10) deel van het bedrag zoals vermeld bij 5.2.1 

5.2.13 Bij verlenging van de rechten, zoals bedoeld in 2.15 wordt als bijdrage voor het 

algemeen onderhoud per jaar van verlenging geheven een bedrag van ééntwintigste 

deel van het bedrag zoals vermeld bij  5.2.2

Hoofdstuk 6. Opgraven, ruimen en asverstrooien

6.1 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

6.1.1 uit een particulier graf 162,95€          

6.1.2 uit een particulier urnengraf 108,10€          

6.1.3 uit een urnennis 54,35€            

6.2 Voor het op verzoek verstrooien van as op het daartoe bestemde terrein wordt per 

asbus geheven, een bedrag van: 108,10€          

Hoofdstuk 7. Overige diensten

7.1 Voor het luiden van de klok op de begraafplaats Molenwei in Hoogkarspel, wordt 

geheven per kwartier, of gedeelte daarvan 24,00€            

7.2 Voor het gebruik van een draagbaar wordt geheven: 11,50€            

7.3 Voor het gebruik van een rijdende baar wordt geheven: 11,50€            

7.4 Voor het gebruik van de geluidsinstallatie wordt geheven: 11,50€            

7.5 Voor het aanbrengen van een inscriptie in een gedenkplaat van een urnennis wordt 

geheven: 36,05€            

Hoofdstuk 8. Overige heffingen

8.1 Voor de vóór het in werking treden van de laatstgeldende VERORDENINGEN 

LIJKBEZORGINGSRECHTEN van de voormalige gemeenten Drechterland en 

Venhuizen uitgegeven graven bedraagt het jaarlijks te heffen tarief voor het van 

gemeentewege onderhouden van de begraafplaatsen, waaronder geen onderhoud 

aan, vernieuwing of herstel van een grafbedekking wordt verstaan, per graf 70,50€            

8.2 Voor het terugzetten van het monument 103,00€          

Besloten in de openbare vergadering

van 19 december 2022

De griffier                                                         De voorzitter

J.N.M. Commandeur                                         M. Pijl


