
 
 
 
 
 

TARIEVENTABEL   
 
Behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2009’.   
 
 
 
 
HOOFDSTUK 1 Verlenen van rechten. 
 
1.1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf, waaronder tevens 

wordt verstaan een urnengraf wordt geheven: 
1.1.1. voor een periode van 20 jaar €    906,45 
1.1.2  voor een periode van 40 jaar €  1812,10 

 
1.2. Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 voor een   
 periode van 10 jaar €    453,20 
 
1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven: 

1.3.1.  voor een periode van 20 jaar €    675,00 
1.3.2.  voor een periode van 40 jaar €  1215,00 

 
1.4 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3 voor een 

periode van 10 jaar €   337,50
   
  

HOOFDSTUK 2  Begraven 
 
2.1  Voor het begraven van een lijk van  persoon van 12 jaar of ouder wordt  
 geheven €    694,70 
2.2  Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven €    185,85 
2.3 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven €      92,45 
2.4 Voor het plaatsen van een grafkelder wordt geheven €    205,40 
 
 
HOOFDSTUK 3 Bijzetten van asbussen en urnen 
 
3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven €    168,95 
3.2. De levering van een geplaatste urnkelder met afdekplaat €    874,00 
3.3 De levering van een geplaatste urnkelder €    484,00 
 
 
HOOFDSTUK 4  Grafbedekking 
 
4.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen  

van een grafbedekking, graftuin, gedenkteken of kruis wordt geheven  
4.1.1 voor een enkel graf €    164,60 
4.1.2 voor een dubbel graf €    247,70 
4.1.3 voor een urnengraf €      83,05 

 
 
HOOFDSTUK 5 Lijkschouwing 
 
5.1 Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven het 

bedrag dat de G.G.D. bij de gemeente Tynaarlo in rekening brengt. 
 
 



 
 
 
 
 

 
HOOFDSTUK 6 Overboeking rechthebbende 
 
6.1 Voor het overboeken van een graf op naam van een nieuwe rechthebbende  

wordt geheven €        4,70 
 
 
HOOFDSTUK 7  Opgraven, schudden, ruimen en verstrooien 
 
7.1 Voor het opgraven van een lijk, behalve op rechterlijk gezag, wordt geheven €    370,85 
7.2 Voor het opgraven en het herbegraven in hetzelfde graf(schudden)  
 wordt geheven €    493,95 
7.3 Voor het opgraven en  het herbegraven in een ander graf wordt geheven €    741,75 
7.4 Voor het verwijderen van een asbus wordt geheven €    185,85 
7.5 Voor het ruimen van een graf op verzoek van belanghebbende wordt geheven €    493,95 
7.6 Voor het verstrooien van as op een daarvoor bestemd terrein op de    

begraafplaats wordt geheven €      83,05 
7.7 Indien, vanwege wettelijke voorschriften werkzaamheden uitgevoerd moeten 

worden door een daartoe gespecialiseerd bedrijf dan worden de kosten 
hiervan doorberekend aan de rechthebbende. 

 
 
HOOFDSTUK 8  Onderhoud grafsteen 
 
8.1 Het schoonhouden van een grafsteen kan, op grond van artikel 17 van de 

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen door de rechthebbende worden 
overgedragen aan de gemeente. Het recht bedraagt € 88,00 per graf per jaar. 

8.2 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling voor 10  jaren worden overgedragen is een bedrag 
verschuldigd van 9 keer het jaarbedrag. 

8.3 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling voor 15  jaren worden overgedragen is een bedrag 
verschuldigd van 13 keer het jaarbedrag. 

8.4 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling voor 20  jaren worden overgedragen is een bedrag 
verschuldigd van 17 keer het jaarbedrag. 

8.5  Indien het onderhoud bij vooruitbetaling van 25 jaren worden overgedragen is een bedrag 
verschuldigd van 21 keer het jaarbedrag 

8.6  Indien het onderhoud bij vooruitbetaling van 30 jaren worden overgedragen is een bedrag 
verschuldigd van 25 keer het jaarbedrag 

8.7  Indien het onderhoud bij vooruitbetaling van 35 jaren worden overgedragen is een bedrag 
verschuldigd van 29 keer het jaarbedrag 

8.8  Indien het onderhoud bij vooruitbetaling van 40 jaren worden overgedragen is een bedrag 
verschuldigd van 33 keer het jaarbedrag  

 
 
 
Behoort bij besluit van de raad der gemeente Tynaarlo d.d. 25 november 2008, nr.10. 
 
 
 
 
 
J.L. de Jong, griffier 
 


