Tarieventabel
behorende bij de Verordening begraafplaatsrechten 2019
Hoofdstuk 1 Verlenen
van rechten
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (parti1.1
culier graf)
wordt geheven:
1.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.587,60

1.1.2

voor een periode van 30 jaar

€ 2.381,50

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf
(particulier urnengraf) wordt geheven:

1.2.1

voor een periode van 20 jaar

€ 793,80

1.2.2

voor een periode van 30 jaar

€ 1.190,70

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf
(particulier kindergraf) wordt geheven:

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

€ 270,40

1.3.2

€ 405,65

1.4

voor een periode van 30 jaar
Voor het verlenen van het recht op een kleine particuliere
urnennis op de
begraafplaats aan de Schipleidelaan wordt geheven, voor
een periode van

€ 961,55

1.5

10 jaar
Voor het verlenen van het recht op een grote particuliere
urnennis op de
begraafplaats aan de Schipleidelaan wordt geheven, voor
een periode van

€ 1.442,35

1.6

10 jaar
Voor het verlenen van het recht op een particuliere urnennis
op de
begraafplaats aan de Hengelosestraat wordt geheven, voor
een periode van
10 jaar
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in de
onderdelen 1.1
tot en met 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan
de helft van het
bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor

€ 1.195,00

1.7

1.8

1.9

een periode van 20 jaar.
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in de
onderdelen 1.4
tot en met 1.6 met 5 jaar wordt een recht geheven gelijk aan
een kwart van het
bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor
een periode van 10 jaar.
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in de
onderdelen 1.1
tot en met 1.3 wordt, als bij de begraving of bijzetting met
inachtneming
van de wettelijke minimum grafrusttermijn de termijn van
uitgifte wordt
overschreden, voor ieder jaar waarmee de wettelijke grafrusttermijn de

1.10

uitgiftetermijn overschrijdt, een recht geheven gelijk aan 5%
van het bedrag
dat wordt geheven voor het verlenen van het recht voor een
periode van 20 jaar.
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in de
onderdelen 1.4
tot en met 1.6 wordt, als bij de bijzetting met inachtneming
van de wettelijke minimum grafrusttermijn de termijn van
uitgifte wordt
overschreden, voor ieder jaar waarmee de wettelijke grafrusttermijn de
uitgiftetermijn overschrijdt, een recht geheven gelijk aan 2,5%
van het bedrag
dat wordt geheven voor het verlenen van het recht voor een
periode van 10 jaar.

Hoofdstuk 2 Begraven
2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van dertien
jaar
€ 793,80

2.2

of ouder wordt geheven
Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één
jaar

€ 198,45

2.3

wordt geheven
Voor het begraven van een lijk van een kind beneden dertien
jaar

€ 396,90

2.4

wordt geheven
Voor het begraven op maandag tot en met vrijdag op buitengewone

€ 323,00

2.5

uren, wordt het recht bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met
Voor het begraven op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur
wordt
het recht bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met
Voor het begraven op zaterdag voor 10.00 uur, op zaterdag
na 13.00 uur,
op zondag en op dagen, die bij of krachtens de Algemene
termijnenwet als
algemeen erkende feestdagen zijn of worden aangemerkt of
daarmee
gelijkgesteld zijn, wordt het recht bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3
verhoogd met

€ 498,30

2.6

2.7

€ 585,10

Onder buitengewone uren als bedoeld in 2.4 wordt verstaan:
maandag tot en met vrijdag tot 08.00 uur en maandag tot en
met vrijdag
na 15.00 uur.

Hoofdstuk 3 Cremeren
Gereserveerd
Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen
4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven

4.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn op zaterdag van
10:00 uur tot 13:00 uur wordt het recht bedoeld in 4.1 verhoogd met

€ 91,80

€ 249,15

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as
Voor het verstrooien van as in een particulier graf, in een
5.1
particulier urnengraf,
in een algemeen urnengraf of op een verstrooiingsplaats
wordt per asbus geheven
5.2

€ 153,45

Voor het verstrooien van as op zaterdag van 10:00 uur tot
13:00 uur wordt het recht als bedoeld in 5.1 verhoogd met

Hoofdstuk 6 Grafbedekking
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
6.1
verkrijgen van een
vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 20 van
de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011,
wordt geheven

€ 77,65

€ 55,70

Hoofdstuk 7 Lijkschouwing
gereserveerd
Hoofdstuk 8 Inschrijven en overboeken in een daartoe bestemd register
gereserveerd
Hoofdstuk 9 Opgraven, ruimen en verstrooien
9.1

Voor het opgraven van een lijk in de wettelijke minimum
grafrusttermijn wordt geheven

9.2

€ 1.214,35

Voor het opgraven van een lijk na de wettelijke minimum
grafrusttermijn wordt geheven
Voor het na opgraven weer begraven in hetzelfde graf wordt
geheven
Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt
geheven
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus uit een particulier graf,

€ 257,90

particulier urnengraf of algemeen urnengraf wordt geheven

€ 128,55

9.6

Voor het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

€ 38,40

9.7

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de

9.3
9.4
9.5

belanghebbende wordt geheven

€ 77,65
€ 153,45

€ 320,55

Hoofdstuk 10 Overige diensten
10.1
10.2

Voor de aanleg van een grafkelder wordt geheven
Voor het verstrekken van een afdekplaat voor een urnennis
op de
begraafplaats aan de Hengelosestraat wordt geheven

Behoort bij besluit van de raad der gemeente Oldenzaal van 11 december 2018, nr. 855
Mij bekend,
De griffier,

€ 2.327,20

€ 95,00

