
Graf- en begraafrechten Gemeente De Bilt 2021 
 

Dit is een uitreksel van de verordening lijkbezorgingsrechten uit de belastingverordening 2021, bijlage G-1 voor de  
Gemeentelijke begraafplaatsen ‘Brandenburg’ en ‘Westbroek’.  

 

ADMINISTRATIEVE KOSTEN 
 

Inschrijven / overboeken  € 45,20 

Uitzoeken graf buiten volgorde van uitgifte (alleen mogelijk bij particulier (koop)graf) € 440,00 

Vergunning - voor het plaatsen gedenksteen € 122,50 
 - voor inrichten grafkelder (alleen bij particulier (koop)graf) € 362,00 

 
BEGRAAFKOSTEN 
 

Begraven: - persoon ouder dan 1 jaar € 999,00 

 - kind, jonger dan 1 jaar € 499,00 

 - bijzetten in algemeen keldergraf € 517,00 
Plaatsen asbus / urn - op een particulier (urnen)graf € 205,50 

 - in een particulier (urnen)graf € 411,00 
 - in een urnennis € 176,50 

 - lichten asbus/urn en evt. direct terugplaatsen € 411,00 
 - later terugplaatsen asbus/urn na lichten € 411,00 

As verstrooien - per asbus € 99,90 

 
Toeslag begraven maandag t/m donderdag na 15.00 uur, vrijdag na 14.00 uur € 147,00 

Toeslag begraven zaterdag  € 411,00 
Opgraven stoffelijke resten  € 1.028,00 

Herbegraven in het zelfde graf, per stoffelijk overschot (schudden/royeren) € 346,00 

Openen en sluiten eigen grafkelder (per half uur) € 88,10 
Van het graf halen gedenksteen staand  € 117,00 

Van het graf halen gedenkteken staand + vloer, alleen vloer of overig € 411,00 
 

GRAFKOSTEN 
 

Particulier (koop)graf/gedenkplaats - 20 jaar 1 of 2 persoons € 2.198,00 
 - onbepaalde tijd 1 of 2 persoons € 10.989,00 

Algemeen (huur)graf (niet verlengbaar) - 25 jaar inlage in tweelaags graf (niet op Westbroek) € 1.099,00 

 - 25 jaar inlage in eenlaags graf (niet op Westbroek) € 2.198,00 
 - 10 jaar 1 persoons (niet op Westbroek) € 1.099,00 

Algemeen keldergraf - 10 jaar inlage in tweelaags graf (niet op Westbroek) € 549,00 
Kindergraf (< 1 jaar) - 25 jaar 1 persoons (niet op Westbroek) € 527,00 

 - 10 jaar 1 persoons (niet op Westbroek) € 210,50 

Grafkelder  - onbepaalde tijd 1 of 2 persoons (zonder kelder) € 10.989,00 
Urnengraf luxe (100 x 100 cm, 4 asbus) - onbepaalde tijd € 5.495,00 

 - 20 jaar € 1.099,00 
 - 5 jaar € 275,00 

Urnengraf standaard (50 x 100, 4 asb.) - 20 jaar € 604,00 
 - 5 jaar € 151,00 

Urnengraf algemeen (50 x 50, 2 asbus)  - 10 jaar € 151,00 

 - 5 jaar € 75,50 
Particuliere urnen-nis op urnengraf luxe - onbepaalde tijd € 1.787,00 

Urnen-nis in muur - per jaar (min. 5 jaar, max. 20 jaar) € 86,10 
 

VERLENGINGEN 
 

Verlengen particulier (koop)graf - per jaar (min. 5 jaar, max. 20 jaar) € 109,90 
Verlengen algemeen (huur)graf - per jaar (min. 5 jr., max. 25 jr) (alleen bij uitgifte vóór 1-1-1995) € 109,90 

Verlengen kindergraf - per jaar (min. 5 jaar, max. 20 jaar) € 21,05 

Verlengen urnengraf luxe - per jaar (min. 5 jaar, max. 20 jaar) € 54,95 
Verlengen urnengraf standaard - per jaar (min. 5 jaar, max. 20 jaar) € 30,20 

Verlengen urnengraf algemeen - per jaar (min. 5 jaar, max. 10 jaar) € 15,10 
 

  



Graf- en begraafrechten Gemeente De Bilt 2021 
 

 

Goedgekeurd bij raadsbesluit d.d. 5 november 2020 tot vaststelling van de belastingverordening  2021 

 

ONDERHOUDSKOSTEN 
 

Jaarlijks onderhoud*  - graf met gedenkteken en/of beplanting € 99,80 

 - kindergraf met gedenkteken en/of beplanting € 49,90 

 - graf zonder gedenkteken en/of beplanting € 52,90 
 - kindergraf zonder gedenkteken en/of beplanting € 26,50 

Jaarlijks onderhoud*  - urnengraf luxe €  52,90 
 - urnengraf standaard € 26,50 

 - urnengraf algemeen per 5 jaar € 66,20 

Jaarlijks onderhoud* - particulier keldergraf € 99,80 
 - algemeen keldergraf per inlage € 52,90 

 
* Jaarlijks onderhoud van het graf is vooruit af te kopen met een minimum van 5 jaar en een maximum die gelijk is aan de graftermijn. 
   Bij graven voor onbepaalde tijd geldt een maximum van 50 jaar 
 
 

FACILITAIRE KOSTEN  
 

Gebruik aula - eerste uur €   138,50  

 - elk volgend half uur of gedeelte daarvan € 88,10 
Het opruimen van de aula door de gemeente € 176,50 

Voor het gebruik van de geluidsinstallatie bij het graf € 17,30 
Klokluiden (alleen op Westbroek) voor elk half uur of gedeelte daarvan € 29,40 

Voor het verlaat komen bij een begrafenis per half uur of gedeelte daarvan € 147,00 

 
Leveren en aanbrengen van grafgroen** € 99,80 

Aanbrengen van aangeleverd grafgroen (levering 1 dag van te voren door begrafenisondernemer)** € 47,00 
Opnemen en opslaan van plechtigheid op USB-stick** € 23,40 

Voor het leveren van een kunststof urnenkelder (4 asbussen)** € 111,50 

Voor het leveren van een betonnen lessenaar** € 93,90 
Voor de sluitplaat van een urnennis**  € 201,00 

Voor het leveren van een kaarsenhouder of bloemenvaasje voor op de sluitplaat van een urnennis** € 106,50 
 
** Over deze tarieven zijn wij verplicht BTW te berekenen. Genoemde tarieven zijn exclusief BTW. 

 


