
 

 

Bijlage I 
  Tarieventabel  
  behorend bij verordening lijkbezorgingsrechten 2017  

  

    Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten  
 

tarieven 

   
2017 

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) van 2.00 x 
1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee overledenen en/of plaatsen in of 
op het graf van twee asbussen met of zonder urn wordt geheven:  

  1.1.1 voor een periode van 10 jaar € 1.038,29 
1.1.2 voor een periode van 20 jaar € 2.007,13 
1.1.3 voor een periode van 30 jaar € 2.975,87 

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf (particulier graf) van 
1.75 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee overledenen tot en met 

twaalf jaar en/of het plaatsen in of op het graf van twee asbussen met of zonder urn, 
wordt geheven: 

  1.2.1 voor een periode van 10 jaar € 912,89 
1.2.2 voor een periode van 20 jaar € 1.756,24 
1.2.3 voor een periode van 30 jaar € 2.599,58 

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) 
van 1.00 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee asbussen en/of urnen, 

wordt geheven: 
  1.3.1 voor een periode van 10 jaar € 536,50 

1.3.2 voor een periode van 20 jaar € 1.003,54 
1.3.3 voor een periode van 30 jaar € 1.470,49 

1.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) 
wordt geheven: 

  1.4.1 voor een periode van 10 jaar € 285,65 
1.4.2 voor een periode van 20 jaar € 501,80 
1.4.3 voor een periode van 30 jaar € 717,94 

1.5 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gedenkplaats (particuliere 
gedenkplaats) wordt geheven: 

  1.5.1 voor een periode van 10 jaar € 536,50 
1.5.2 voor een periode van 20 jaar € 1.003,54 
1.5.3 voor een periode van 30 jaar € 1.470,49 

1.6 Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen 
wordt geheven: 

  1.6.1 voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt 
geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar, 

vermeerderd met: € 69,55 
1.6.2 voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor 

het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode. 
  1.6.3 voor een periode van 20 jaar: een recht gelijk aan tweemaal het bedrag dat wordt 

geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar, 
verminderd met: € 69,55 

1.7 Voor het reserveren van een particulier graf bij leven op begraafplaats Oud Wulven 
voor een periode van 20 jaar, wordt geheven per reservering: € 488,05 

1.8 Voor het verlengen van een reservering van een particulier graf bij leven op de 
begraafplaats Oud Wulven, met telkens 10 jaar wordt geheven: € 244,00 

1.9 Voor het verlenen van het recht op een algemeen graf van 2.00 x 1.00 meter, met 
ruimte voor het begraven van twee overledenen, wordt geheven per persoon: 

  1.9.1 voor een periode van 10 jaar zonder een recht van verlenging € 536,50 
1.9.2 voor een periode van 20 jaar zonder een recht van verlenging €  1.003,54 
1.10 Voor het verlenen van het recht op een algemeen kindergraf van 1.75 x 1.00 meter, 

met ruimte voor het begraven van twee overledenen tot en met twaalf jaar, wordt 
geheven per persoon: 

  1.10.1 voor een periode van 10 jaar zonder een recht van verlenging € 473,80 
1.10.2 voor een periode van 20 jaar zonder een recht van verlenging € 878,09 

1.11 Voor het verlenen van het recht op een algemeen urnengraf van 1.00 x 0.50 meter, 
met ruimte voor het begraven  of plaatsen van één asbus of urn, wordt geheven: 

 

 1.11.1 voor een periode van 10 jaar zonder een recht van verlenging € 285,65 
1.11.2 voor een periode van 20 jaar zonder een recht van verlenging € 501,80 

 

   Hoofdstuk 2 Begraven en bijzetten 
  2.1 Voor het begraven van een lijk wordt geheven € 555,31 

2.2 Voor het begraven/plaatsen van een asbus of urn wordt geheven € 138,64 
2.3  Voor het verstrooien van as op een uitstrooiplaats wordt geheven  € 119,82 
2.4 Voor het begraven op uren welke niet begrepen zijn binnen normale uren wordt het 

recht, bedoeld in onderdeel 2.1 verhoogd met:  € 277,64 
2.5 Voor het begraven/plaatsen op uren welke niet begrepen zijn binnen normale uren 

wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.2 verhoogd met:  € 69,40 
2.6 Voor het verstrooien op uren welke niet begrepen zijn binnen normale uren wordt het 

recht, bedoeld in de onderdelen 2.3 verhoogd met:  € 60,32 



 

 

2.7 Onder normale uren wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot en 
met 15.00 uur, met uitzondering van die dagen welke als een erkende feestdag zijn 

aangewezen. 
   

   Hoofdstuk 3 Grafbedekking en onderhoud 
  3.1 Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als 

bedoeld in artikel 17 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen van 
de gemeente Houten, wordt geheven: € 99,17 

3.2 Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als 
bedoeld in artikel 21 van de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen van 

de gemeente Houten, wordt geheven: € 99,17 
3.3 Voor het afgeven van een vergunning voor het repareren of aanpassen van 

grafbedekking van graven met bijzondere waarde en/of gelegen in de zogenaamde 
beschermde gebieden van de begraafplaats Prinses Ireneweg, als bedoeld in artikel 

21 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente 
Houten, wordt geheven: € 99,17 

 
    

Hoofdstuk 4 Overige kosten 
  4.1 Voor het luiden van de klok wordt geheven: € 38,10 

4.2 Voor het overschrijven van een recht op een graf met uitsluitend recht wordt 
geheven: € 69,55 

4.3 Voor het schudden van een eigen graf voor onbepaalde tijd wordt geheven: € 1.003,54 
4.4 Voor het schudden van een eigen graf voor bepaalde tijd wordt geheven: € 372,09 
4.5 Voor het plaatsen van een grafkelder per plaatsing wordt geheven: € 2.411,53 

 

   Behorende bij het raadsbesluit van 20 december 2016. 
   

De griffier,                                                                                 De voorzitter, 

  
  
  W. van Zanen                                                                           W.M. de Jong 

 
 


