
Tarieventabel behorende bij de Verordening begraaf- en grafrechten Stede Broec 2023

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 2023
1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven:
1.2 voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar 594,20€      
1.3 voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar 1.188,15€   
1.4 voor een particulier graf voor een periode van 40 jaar 2.376,30€   
1.5 voor een particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar: 222,15€      
1.6 voor een particulier kindergraf voor een periode van 20 jaar 444,25€      
1.7 voor een particulier kindergraf voor een periode van 40 jaar 908,10€      
1.8 voor een urnennis in een urnenmuur voor een periode van 10 jaar: 464,25€      
1.9 voor een urnennis in een urnenmuur voor een periode van 20 jaar 929,15€      
1.10 voor een urnennis in een urnenmuur voor een periode van 40 jaar 1.857,05€   
1.11 voor het gebruik van een algemeen graf, per rustplaats, voor een periode van 10 jaar 446,50€      
1.12 voor het gebruik van een algemeen graf, per rustplaats, voor een periode van 20 jaar 893,10€      

Hoofdstuk 2 Verlengen van rechten
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in:

2.1 1.2 tot en met 1.4, bedraagt het recht voor een periode van 5 jaar 286,15€      
2.2 1.2 tot en met 1.4, bedraagt het recht voor een periode van 10 jaar 572,25€      
2.3 1.2 tot en met 1.4, bedraagt het recht voor een periode van 20 jaar 1.143,15€   
2.4 1.5 tot en met 1.7, bedraagt het tarief voor een periode van 5 jaar 111,60€      
2.5 1.5 tot en met 1.7, bedraagt het tarief voor een periode van 10 jaar 218,40€      
2.6 1.5 tot en met 1.7, bedraagt het tarief voor een periode van 20 jaar 436,85€      
2.7 1.8 tot en met 1.10, bedraagt het tarief voor een periode van 5 jaar 233,20€      
2.8 1.8 tot en met 1.10, bedraagt het tarief voor een periode van 10 jaar 456,48€      
2.9 1.8 tot en met 1.10, bedraagt het tarief voor een periode van 20 jaar 913,65€      
2.10 1.11 en 1.12, bedraagt het tarief voor een periode van 5 jaar 138,45€      

Hoofdstuk 3 begraven
3.1 Voor het begraven van een overleden persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven 725,45€      
3.2 Voor het begraven van een overleden kind beneden 12 jaar wordt geheven 334,80€      
3.3 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met: 176,30€      

3.4
Onder buitengewone uren wordt verstaan: van maandag t/m vrijdag, de tijd vóór 09.00 uur en na 16.00 uur 
en 's zaterdags voor 10.00 uur en na 15.00 uur

Hoofdstuk 4 bijzetting van asbussen
4.1 Voor het bijzetten van een asbus in een urnennis of in een particulier graf 176,30€      
4.2 Voor het bijzetten van een asbus in een urn op een particulier graf 176,30€      

Hoofdstuk 5 grafbedekking en onderhoud

5.1
Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van voorwerpen, bedoeld in artikel 
19 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Stede Broec, wordt geheven:

5.1.1 voor het stichten van een grafkelder 420,80€      
5.1.2 voor het plaatsen van gedenktekens, per gedenkteken 66,95€        

5.2
Als bijdrage voor het algemeen onderhoud van gemeentewege van de begraafplaats, wordt voor eenmaal 
en ineens geheven: 

5.2.1 per particulier graf, voor een periode van 5 jaar een bedrag van: 167,45€      
5.2.2 per particulier graf, voor een periode van 10 jaar, een bedrag van: 334,80€      
5.2.3 per particulier graf, voor een periode van 20 jaar, een bedrag van: 669,65€      
5.2.4 per particulier graf, voor een periode van 40 jaar, een bedrag van: 1.339,30€   
5.2.5 per particulier kindergraf, voor een periode van 5 jaar, een bedrag van: 55,80€        
5.2.6 per particulier kindergraf, voor een periode van 10 jaar, een bedrag van: 111,60€      
5.2.7 per particulier kindergraf, voor een periode van 20 jaar, een bedrag van: 223,20€      
5.2.8 per particulier kindergraf, voor een periode van 40 jaar, een bedrag van: 446,40€      
5.2.9 per urnennis, voor een periode van 5 jaar 55,80€        
5.2.10 per urnennis, voor een periode van 10 jaar 111,60€      
5.2.11 per urnennis, voor een periode van 20 jaar 223,20€      
5.2.12 per urnennis, voor een periode van 40 jaar 446,40€      

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing
6.1

Voor het schouwen van een overleden persoon door gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven 176,30€      

Hoofdstuk 7 opgraven, ruimen en verstrooien
7.1 Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven: 629,65€      
7.2 Voor het na opgraven weer begraven in hetzelfde graf wordt geheven: 786,95€      
7.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven: 944,36€      
7.4 Voor het op verzoek verstrooien van as op het daartoe bestemde terrein 

wordt per asbus geheven, een bedrag van: 111,40€      



Hoodstuk 8 Overige tarieven
8.1 Voor het gebruik van de geluidsinstallatie, indien beschikbaar, bedraagt het tarief 27,50€        
8.3 Voor het terugzetten van het monument: 105,90€      

Behorende bij raadsbesluit van 22 december 2022,
De raadsgriffier,                                                 De voorzitter,

M.P. van der Horst                                             R.A.P. Wortelboer


