Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens Oude Begraafplaats Naarden.

Hoofdstuk

Omschrijving

Eenheid

Tarief

1.

Begraven

1.1

Het bijzetten van een lijk in een algemene grafkelder

per bijzetting

€ 750,00

1.2

Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

per begraving

€ 1.200,00

1.3

Als nr. 1.2, indien het betreft de begraving van het lijk van een
foetus in een foetusgraf

per begraving

€ 134,00

1.4

Als nr. 1.2, indien het betreft de begraving van het lijk van een
kind beneden één jaar of van een levenloos geboren kind

per begraving

€ 260,00

1.5

Als nr. 1.2, indien het betreft de begraving van het lijk van een
kind beneden twaalf jaar

per begraving

€ 520,00

Voor het begraven van lijken op buitengewone uren, worden de
in 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5 genoemde bedragen verhoogd met 50%
en op zon- en feestdagen verhoogd met 100%.

per begraving

1.6

Voor het verstrooien van as

per asbus

€ 185,00

1.7

Het begraven of bijzetten van een asbus of urn

per gebeurtenis

€ 213,00

1.8

Het uitzoeken van een graf (max. 2 uur)

per gebeurtenis

€ 82,00

2.

Rechten voor graven
De verlening van het recht lijken in een bepaald graf te doen
begraven bedraagt:

2.1.1

Voor het reserveren van een asbestemming voor 5 jaar

per reservering

€ 133,00

2.1.2

Voor het reserveren van een graf voor een periode van 5 jaar

per reservering

€ 267,00

2.1.3

Voor iedere 5-jarige verlenging van de reservering

per verlenging

€ 53,00

2.2

Algemeen keldergraf:
Voor een periode van 10 jaar

per uitgifte

€ 350,00

2.3.1

Particulier (kelder)graf (Bussum/Muiden/Muiderberg):
Voor de uitgifte van het graf (max. 50 jaar)

per 10 jaar

€ 853,00

per 5 jaar

€ 426,00

2.3.2

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)
(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 84 per jaar)
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Hoofdstuk

2.4.1
2.4.2

2.5.1
2.5.2

2.6.1
2.6.2

Omschrijving

Eenheid

Particulier graf (Naarden):
Voor de uitgifte en voor het begraven van 3 lijken (max. 50 jaar)

per 10 jaar

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)
(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 126 per jaar)
Particulier dubbel graf (Naarden):
Voor de uitgifte en voor het begraven van 6 lijken (max. 50 jaar)
Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)
(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 271 per jaar)
Particulier dubbel graf (Bussum):
Voor de uitgifte en voor het begraven van 6 lijken (max. 50 jaar)

per 5 jaar

Tarief

€ 1.260,00
€ 630,00

per 10 jaar

€ 2.709,00

per 5 jaar

€ 1.355,00

per 10 jaar

€ 1.851,00

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)
(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 181 per jaar)

per 5 jaar

€ 925,00

Particulier kinder-urnengraf/Foetusgraf:
Voor de uitgifte (max. 50 jaar)

per 10 jaar

€ 215,00

2.7.1

per 5 jaar

€ 108,00

2.7.2

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

2.8.1
2.8.2

Particulier kindergraf
Voor een periode van 10 jaar
Voor een extra periode (totaal max. 50 jaar)

per uitgifte
per 10 jaar

€ 533,00
€ 426,00

per 5 jaar

€ 213,00

2.8.3

Voor iedere verlenging (max 20 jaar)

3.

Rechten voor asbestemmingen
De verlening van het recht asbussen/urnen in een bepaald graf te
doen begraven/bijzetten bedraagt:

3.1.1
3.1.2

Particulier urnengraf/urnennis/urnenkelder/urnentuin:
Voor een periode van 10 jaar
Voor een extra periode van 5 jaar (totaal max. 25 jaar)

per uitgifte
per 5 jaar

€ 410,00
€ 160,00

3.1.3

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 218,00

3.2

Urnenzuil:
Gebruiksrecht voor een periode van 10 jaar

per
gebruiksrecht

€ 1.000,00

4.

Grafbedekking

4.1.1

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen of
vernieuwen van enige vorm van grafbedekking op een algemeen,
particulier, kinder-, urnen-, of keldergraf

per vergunning

€ 108,00

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen of

per vergunning

€ 41,00

4.1.2
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Hoofdstuk

Omschrijving

Eenheid

Tarief

vernieuwen van enige vorm van grafbedekking op een urnennis
4.2.1

Leveren en aanbrengen van een herdenkingsplaatje voor tien
jaar

4.2.2

per plaatje

€ 203,00

per verlenging

€ 53,00

per
grafmonument

€ 160,00

Voor iedere 10-jarige verlenging
4.3
Voor het afvoeren van een grafmonument

5.

Onderhoudsrechten

5.1

Voor een enkel particulier graf

per jaar

€ 119,00

5.2

Voor een dubbel graf

per jaar

€ 238,00

5.3

Voor een algemeen graf

per 10 jaar

€ 440,00

5.4

Voor een particulier urnengraf/urnennis

per jaar

€ 59,00

5.5

Voor een particulier kindergraf

per jaar

€ 59,00

6.

Opgraven en verplaatsen van lijken of overblijfselen daarvan

6.1.

Voor het opgraven een lijk (m.u.v. de overblijfselen van een lijk
na een crematie) behalve op rechterlijk gezag

per gebeurtenis

€ 2.000,00

6.2

Voor het opgraven van een lijk (m.u.v. de overblijfselen van een
lijk na een crematie) behalve op rechterlijk gezag en het weer
begraven van deze overblijfselen in hetzelfde of in een ander graf
binnen de grafrusttermijn

per gebeurtenis

€ 4.000,00

6.3

Voor het herschikken van een graf (gelijktijdig met een
begrafenis)

per graf

€ 2.000,00

6.4

Voor het lichten van een asbus behalve op rechterlijk gezag

per graf

€ 326,00

6.5

Voor het leveren van een kist t.b.v. een herbegrafenis

per kist

€ 300,00

7.

Stichten van grafkelders

7.1

Een vergunning tot het inrichten van een grafkelder

per vergunning

€ 218,00

7.2

Een vergunning tot het overplaatsen van een grafkelder

per vergunning

€ 1.350,00
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8.

Afkoop onderhoudsrechten
De in hoofdstuk 5 bedoelde rechten kunnen onder voorafgaande
schriftelijke kennisgeving aan het college burgemeester en
wethouders over een periode van maximaal 20 jaar op de
volgende wijze worden afgekocht:
De afkoopsom wordt berekend door vermenigvuldiging van het
jaarlijkse tarief met een hierna te noemen factor. met dien
verstande dat de rechten over het lopende jaar verschuldigd
blijven.
Aantal jaren waarvoor
wordt afgekocht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vermenigvuldigingsfactor
1
1,99009901
2,970395059
3,940985207
4,901965552
5,853431239
6,795476475
7,728194529
8,651677752
9,566017576
10,47130453
11,36762825
12,25507747
13,13374007
14,00370304
14,86505252
15,71787378
16,56225127
17,39826858
18,2260085

9.

Overige heffingen

9.1.1

Het gebruik van de aula of het grasveld t.b.v. een eigen
voorziening (max. 1 uur) voor een uitvaartplechtigheid, (inclusief
op- en afbouw evt. catering)

per gebeurtenis

€ 250,00

9.1.2

Het gebruik van de aula (max. 1 uur) zonder uitvaartplechtigheid

per gebeurtenis

€ 350,00

9.1.3

Het gebruik van de aula van 18-22 uur voor een condoleance
(alleen beschikbaar stellen aula)

per gebeurtenis

€ 250,00

9.2

Het gebruik van de aula of het grasveld t.b.v. een eigen
voorziening langer dan 1 uur

per halfuur of
een gedeelte
daarvan

€ 100,00

9.3

Indien de uitvaartplechtigheid (inclusief aulagebruik) langer dan
2 uur in beslag neemt.

per halfuur of
een gedeelte
daarvan

€ 53,00
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9.4

Het gebruik van de livestream-verbinding

per gebeurtenis

€ 25,00

9.5

Bij niet tijdig annuleren (min. 24 uur voorafgaand) van een
reservering van een of meer voorzieningen

per reservering

De kosten van
de
voorziening

9.6

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaatsen
die niet tot de reguliere handelingen ten behoeve van een
uitvaart behoren

per halfuur of
een gedeelte
daarvan

€ 36,00

Voor het uitvoeren van werkzaamheden door de administratie
die niet tot de reguliere handelingen behoren

per halfuur of
een gedeelte
daarvan

€ 31,00

Voor het gebruik van de aula en/of faciliteiten op buitengewone
uren, worden de in 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3 en 9.6 genoemde
bedragen verhoogd met 50% en op zon- en feestdagen verhoogd
met 100%.

per gebeurtenis

9.7

10.

Teruggaaf

10.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlengen van grafrecht
zoals opgenomen in artikel 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2, 2.8.2, 2.9.3,
en 3.1.3 intrekt bestaat aanspraak op teruggave van een deel van
de leges. Deze teruggaaf vindt slechts plaats indien de aanvrager
het verzoek heeft gedaan binnen 12 maanden na de verlenging
van het grafrecht
Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

Behorende bij raadsbesluit van 9 december 2020.

de voorzitter,

de griffier,

5

per heffing

50% van de
verschuldigde
leges

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
inzake de Oude Begraafplaats.
Hoofdstuk

Omschrijving

Eenheid

Tarief

1.

Begraven

1.1

Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

per begraving

€ 1.575,00

1.2

Als onder 1.1, indien het betreft de begraving van het lijk van een
kind beneden één jaar of van een levenloos geboren kind

per begraving

€ 788,00

1.3

Als onder 1.1, indien het betreft de begraving van het lijk van een
kind beneden twaalf jaar

per begraving

€ 1.392,00

1.4

Voor het begraven van lijken op buitengewone uren, worden de
onder artikel 1 genoemde bedragen verhoogd met 50% en op
zon- en feestdagen met 100%.

per begraving

1.5

Voor het verstrooien van as

per asbus

€ 213,00

1.6

Het begraven of bijzetten van een asbus of urn in een (urnen)graf

per asbus

€ 307,00

1.7

Het uitzoeken van een graf (voorafgaand aan een begrafenis,
max. 2 uur)

per gebeurtenis

€ 118,00

2.

Rechten voor graven
De verlening van het recht lijken in een bepaald graf te doen
begraven bedraagt:
Voor het reserveren van een graf:
Voor een periode van 5 jaar

per reservering

€ 266,00

2.1
2.2

Voor iedere 5-jarige verlenging

per verlenging

€ 53,00

2.3

Particulier graf:
Voor een periode van 10 jaar en voor het begraven van 3 lijken
Voor een extra periode (totaal max. 50 jaar)

per uitgifte
per 10 jaar

2.4

2.5

2.6

2.7

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)
(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 100 per jaar)
Particulier dubbel graf:
Voor een periode van 10 jaar en voor het begraven van 6 lijken
Voor een extra periode (totaal max. 50 jaar)
Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)
(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 200 per jaar)
Particulier urnengraf:
Voor een periode van 10 jaar en max. 6 urnen
Voor een extra periode van 5 jaar (totaal max. 25 jaar)
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per 5 jaar

€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00

per uitgifte
per 10 jaar

€ 4.000,00
€2.000,00

per 5 jaar

€ 1.000,00

per uitgifte
per 5 jaar

€ 1.250,00
€ 625,00

Hoofdstuk

Omschrijving

Eenheid

2.8

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

per 5 jaar

€ 625,00

3.

Grafbedekking

3.1

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen,
vernieuwen, verplaatsen of verwijderen van enige vorm van
grafbedekking op een particulier (urnen)graf

per vergunning

€ 228,00

3.2

Voor het afgeven van een vergunning tot het restaureren van
enige vorm van grafbedekking op een graf

per vergunning

€ 400,00

3.3

Voor het afvoeren van een grafmonument

per
grafmonument

€ 165,00

4

Opgraven en verplaatsen van lijken of overblijfselen daarvan

4.1

Voor het opgraven een lijk (m.u.v. de overblijfselen van een lijk
na een crematie) behalve op rechterlijk gezag

per gebeurtenis

€ 2.000,00

4.2

Voor het opgraven van een lijk (m.u.v. de overblijfselen van een
lijk na een crematie) behalve op rechterlijk gezag en het weer
begraven van deze overblijfselen in hetzelfde of in een ander graf

per gebeurtenis

€ 4.000,00

4.3

Voor het schudden van een graf (gelijktijdig met een begrafenis)

per graf

€ 2.000,00

4.4

Voor het lichten van een asbus behalve op rechterlijk gezag

per graf

€ 750,00

4.5

Voor het leveren van een kist t.b.v. een herbegrafenis

per kist

€ 300.00

5

Overige heffingen

5.1

Indien de uitvaartplechtigheid langer dan 2 uur in beslag neemt.

per halfuur of
een gedeelte
daarvan

5.2

Bij niet tijdig annuleren (min.24 uur voorafgaand) van een
reservering van een of meer voorzieningen

per reservering

5.3

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaatsen
die niet tot de reguliere handelingen ten behoeve van een
uitvaart behoren

per halfuur of
een gedeelte
daarvan

€ 36,00

Voor het uitvoeren van werkzaamheden door de administratie
die niet tot de reguliere handelingen behoren

per halfuur of
een gedeelte
daarvan

€ 31,00

5.4

6
6.1

Teruggaaf
Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlengen van grafrecht
zoals opgenomen in artikel 2.4, 2.6 en 2.8 intrekt bestaat
aanspraak op teruggave van een deel van de leges. Deze
teruggaaf vindt slechts plaats indien de aanvrager het verzoek
heeft gedaan binnen 12 maanden na de verlenging van het
grafrecht
Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

per heffing

Tarief

€ 53,00

De kosten van
de
voorziening

50% van de
verschuldigde
leges

Behorende bij raadsbesluit van 9 december 2020.
de voorzitter,

de griffier,

