
Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2013'

Hoofdtuk 1 Rechten op particuliere graven, grafkelders, kindergraven, urnengraven, 
urnenkelders en urnennissen.

1.1 Voor het per periode van 5 jaar verlenen en verlengen van het uitsluitend recht tot 
het doen begraven en het begraven houden in

1.1.1 Een particulier graf 1 diep, bij uitgifte (min. 10, max. 30 jaar)                                     
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 159,15

1.1.2. Een particulier graf 2 diep, bij uitgifte (min. 10, max. 30 jaar)                                     
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 297,10

1.1.3 Een particulier kindergraf bij uitgifte (min. 10, max. 30 jaar)                                       
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 127,30

1.2 Voor het per periode van 5 jaar verlenen van het uitsluitend recht tot het doen 
bijzetten en bijgezet houden van asbussen en het doen plaatsen en geplaatst 

1.2.1 Een particulier urnengraf, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar)                                        
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar)

 159,15

1.2.2 Een particuliere urnenkelder, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar)                                   
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 304,50

1.2.3 Een particuliere urnennis, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar)                                        
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 225,20

1.2.4 Een particuliere urnennis in de urnenmuur op de begraafplaats Breukelen,              
bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 160,30

1.2.5 Een particuliere urnenplek, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar)                                      
of verlengen (min. 5, max. 20 jaar) 75,00

Particuliere graven en kindergraven worden voor 2 diep uitgegeven. 
Uitzonderingen hierop zijn die hierna genoemde themavelden, waar graven voor 1 
diep worden uitgegeven. Dit zijn in Maarssen: In het Bos, Onder de Beuken, In de 
Luwte en in Breukelen: Aan de Bosrand en Aan de Waterkant.Voor het grafrecht 
op het themaveld Vrijbuitershoek in Maarssen en de themavelden Familiehofjes in 
Maarssen en Breukelen wordt een aangepast tarief gehanteerd. Bij extra ruimte g p g j
wordt het grafrecht met een veelvoud van de in gebruik genomen grafafmetingen 
gehanteerd.
Het bedrag van de rechten op de themavelden Vrijbuitershoek in Maarssen en de 
Familiehofjes in Maarssen en Breukelen wordt afgeleid van het aantal te 
begraven personen én het tarief voor een particulier graf 2 diep.
Particuliere urnenplekken worden uitgegeven op de themavelden Maarssen: In 
het Bos en Onder de Beuken en in Breukelen: Aan de Bosrand en Aan de 
Waterkant.

Hoofdstuk 2 Begraven, bijzetten en plaatsen
2.1 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of 790,85
2.2 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 12 jaar 480,40
2.3 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 1 jaar wordt 420,30

2.4
Voor het begraven van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden 
zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven, 
wordt het begraafrecht eenmaal geheven.

420,30

2.5 Voor het bijzetten van een asbus of het plaatsen van een urn:
2.5.1 In een urnengraf of grondgraf wordt geheven 420,30
2.5.2. In een urnenkelder wordt geheven 210,15
2.5.3 In een urnennis wordt geheven 210,15

2.6 Voor het bijzetten op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1 tot en met 
2.5 verhoogd met:

2.6.1 Voor het bijzetten op zaterdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur 210,15

2.6.2 Voor het bijzetten op maandag t/m zaterdag vanaf 16.00uur tot 20:00 uur in de 
maanden mei, juni, juli. 210,15
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Hoofdstuk 3 Algemeen onderhoud op de begraafplaats.
3.1 Voor het per periode van 5 jaar afkopen van het algemeen onderhoud
3.1.1 Voor een particulier (urnen)graf, grafkelder wordt geheven 387,90
3.1.2 Voor een particulier kindergraf wordt geheven 210,15
3.1.3 Voor een particuliere urnenkelder wordt geheven 195,20
3.1.4 Voor een particuliere urnennis 195,20
3.1.5 Voor een particuliere urnenplek wordt geheven 175,00
3.1.6 Voor een algemeen graf (halve grafruimte) wordt geheven 210,15

3.1.7 Voor een algemeen graf (halve grafruimte) op het themaveld In het Gras in 
Maarssen wordt geheven 105,10

3.1.8 Voor een algemeen kindergraf (halve kindgrafruimte) wordt geheven 105,10
3.1.9 Voor een algemeen urnengraf (kwart grafruimte) wordt geheven 60,05

3.1.10 Voor het onderhoud op het themaveld Vrijbuitershoek in Maarssen wordt een 
tarief per m2 gehanteerd. 200,00

Hoofdstuk 4 Administratieve handelingen.

4.1 Voor iedere inschrijving en overboeking van gravenen urnenruimten wordt 
geheven 29,10

4.2 Voor het afgeven van een vergunning
4.2.1 Voor het stichten van een grafkelder in een particulier graf wordt geheven 384,30

4.2.2 Voor het plaatsen of vernieuwen van gedenktekens op een graf, urnengraf, een 
urnenkelder of een urnennis wordt geheven 190,70

Hoofdstuk 5 Lichten, ruimen, verstrooien van as.

5.1 Voor het op verzoek opgraven van een stoffelijk overschot ter overbrenging naar 
een locatie buiten de begraafplaats 720,55

5.2 Voor het op verzoek opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot in een 
andere grafruimte of verzamelgraf op dezelfde begraafplaats. 1.200,95

5.3 Voor het opgraven en herbegraven van één of twee stoffelijk overschot(ten) inVoor he  opgraven en herbegraven van n of twee stoffe  overscho en) in 
hetzelfde graf (schudden) wordt geheven

5.3.1 Indien het graf voor onbepaalde tijd is uitgegeven 2.500,00
5.3.2 Indien het graf voor bepaalde tijd is uitgegeven 900,00
5.4 Voor het lichten/verwijderen van een asbus. 120,10
5.5 Voor het na lichting weer terug plaatsen van een asbus. 120,10

5.6 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven: in een particulier urnengraf 
of aangewezen gedeelte op de begraafplaats 240,20

Hoofdstuk 6 Overige heffingen.

6.1 Voor het gebruik van de aula voor opbaren/rouwcentrum, de eerste dag of een 
gedeelte daarvan. 211,20

6.2 Het gebruik van de aula per dag bij verhuur per dag vanaf de 2e dag 158,40
6.3 Voor het luiden van de klok wordt voor elk half uur of gedeelte daarvan. 42,20

Behorende bij het raadsbesluit van 27 november 2012

De griffier van de gemeente Stichtse Vecht


	tarieven 2013

