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De gemeenteraad van Rozendaal heeft op 15 december 2015 de navolgende tarieventabel 2016
vastgesteld, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2005:
TABEL 2016
BEHORENDE BIJ DE VERORDENING GRAFRECHTEN 2005
Nr.

Omschrijving

Tarief

Hoofdstuk I Verlenen van rechten
1.

1.1
1.2
1.3

2.

2.1
2.2
3.

De verlening van het uitsluitend recht om lijken in een eigen graf
te doen begraven voor een periode van 20 jaar:
- m.b.t. een graf voor twee stoffelijke overschotten
- m.b.t. een graf voor drie stoffelijke overschotten

€ 2.700

Voor het verlengen van de rechten, na afloop van de termijn van
20 jaar, met een periode van 10 jaar bedraagt het tarief de helft
van de onder 1.1. en 1.2 genoemde bedragen
De verlening van het uitsluitend recht om lijken in een eigen graf
te doen begraven voor onbepaalde tijd:
- m.b.t. een graf voor twee stoffelijke overschotten
- m.b.t. een graf voor drie stoffelijke overschotten
De verlening van het uitsluitend recht om asbussen / urnen bij te
zetten in een eigen urnengraf voor een periode van 20 jaar:
- m.b.t. een graf voor twee asbussen / urnen

3.1

€ 1.800

- m.b.t. een graf voor drie asbussen / urnen

€ 3.600
€ 5.400

€ 1.050
€ 1.420
€

370

3.2

- voor elke urn meer

3.3

Voor het verlengen van de rechten, na afloop van de termijn van
20 jaar, met een periode van 10 jaar bedraagt het tarief de helft
van de onder 3.1. tot en met 3.3 genoemde bedragen

3.4
4.
4.1
4.2
4.3

De verlening van het uitsluitend recht om asbussen / urnen bij te
zetten in een eigen urnengraf voor onbepaalde tijd:
- m.b.t. een graf voor twee asbussen / urnen
- m.b.t. een graf voor drie asbussen / urnen
- voor elke urn meer

€ 2.100
€ 2.840
€

740

Hoofdstuk II Begraven
5.

Het begraven van het stoffelijk overschot van een persoon in een
graf.

€ 1.050

6.

Als nummer 5), indien de begraving plaats vindt op

€ 2.100

zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen, behalve voor
de Tweede Kerstdag, wanneer deze op een vrijdag, zaterdag of
dinsdag valt.
Hoofdstuk III Bijzetten van asbussen en urnen
7.

Voor het bijzetten van asbussen / urnen in een urnengraf
bedraagt het tarief 1/3e deel van de onder 5) tot en met 6)
genoemde tarieven.
Hoofdstuk IV Grafbedekking

8.

Het verlenen van een vergunning voor het aanbrengen,
vernieuwen of wijzigen van een grafbedekking op een graf of
urnengraf

€ 150

Hoofdstuk V Inschrijven
9.1

9.2

Het inschrijven of overboeken van een graf in een daartoe
bestemd register.
Het inschrijven of overboeken van een urnengraf in een daartoe
bestemd register.

€

25

€

25

Hoofdstuk VI Opgraven
10.

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven
, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager

€ 315

meegedeelde externe kosten, blijkend uit een begroting die
terzake door of vanwege het college van burgemeester en
wethouders is opgesteld.
11.

Voor het na lichting weer begraven worden, wordt het recht,
bedoeld in 10, verhoogd met

€ 360

Hoofdstuk VII Verstrooien
12.

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven

Behorende bij raadsbesluit d.d. 15 december 2015
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