
 
 
 
 
 

TARIEVENTABEL 2010 
 
 
Voor de berekening van de tarieven voor 2010 zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:  
 

Gemiddeld aantal begraving van 2004 tot en met 2008 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Gemiddeld 
Huur graven 100 88 77 88 106 92 
Huur urnenruimte 37 28 33 22 24 29 
Vergunningen 
monumenten 

96 124 144 62 106 106 

Begraafrecht/bijzettingen 111 131 149 88 115 119 
Huurverlengingen 66 19 24 100 50 52 
Verstrooiingen 7 7 11 12 19 11 
Grafkelder 34 35 24 11 36 28 
Incidentele grafruiming 0 6 6 1 4 3 
Overschrijvingen 12 98 127 112 127 119 
       
 

Concept Begroting 2010 
 
Begroting begraafplaatsen 2010 
 

2010

Kosten 
4110100 Kosten Algemene Begraafplaatsen (in euro’s) 
4110110 Begraafplaats Eelde 
4110112 Geb.ond begrpl De Duinen Eelde 
4110113 Geb.ond begraafplaats Eelde 
4110122 Ongb aula Paterswolde 
4110130 Begraafplaats Vries 
4110132 Geb. ond Begraafplaats Vries 
4110140 Begraafplaats Oude Coevorderweg 
4110142 Geb.ond begrpl Oude Coevorderweg 
4110150 Begraafplaats De Walakker 
4110152 Geb.ond begraafplaats De Walakker 
4110160 Aula Zuidlaren 
 
Totaal 
 
Inkomsten 
4110100 Overige goederen en diensten (Leges, pachten, inkomsten rijk) 
4110130 Overige goederen en diensten 
4110150 Overige goederen en diensten 
 
Totaal 
 
dekkingspercentage 

334.138
5.192
7.071
3.163
8.437

33.800
6.211

8
4.036

49.247
19.278

9.206

480.057

408.820
12.965
16.606

438.391

91%

 



 
 
 
 
 

 
TARIEVENTABEL 2010 

 
 
 
HOOFDSTUK 1 Verlenen van rechten. 
 
1.1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 20 jaar, 

waaronder tevens wordt verstaan een urnengraf wordt geheven: 
1.1.1. enkel graf €  2000,-- 
1.1.2. dubbel graf €  4000,-- 
1.1.3. dubbel graf in twee lagen €  3000,-- 
1.1.4. urnengraf €  2000,-- 
1.1.5. urnennis €  1500,-- 
 
  

1.2. Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 voor een   
 periode van 10 jaar €  1000,-- 
 

    
HOOFDSTUK 2  Begraven 
 
2.1  Voor het begraven van een lijk van  persoon van 12 jaar of ouder wordt  
 geheven €    665,-- 
2.2  Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven €    205,-- 
2.3 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven €    100,-- 
2.4 Voor het plaatsen van een grafkelder wordt geheven €    300,-- 
 
 
HOOFDSTUK 3 Bijzetten van asbussen en urnen 
 
3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven €      200,-- 
 
 
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 €    180,-- 
4.1.2 voor een dubbel graf €    180,-- 
4.1.3 voor een urnengraf €      90,-- 

 
 
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 €       15,-- 
 



 
 
 
 
 

 
HOOFDSTUK 7  Opgraven, schudden, ruimen en verstrooien 
 
7.1 Voor het opgraven van een lijk, behalve op rechterlijk gezag, wordt geheven €    408,-- 
7.2 Voor het opgraven en het herbegraven in hetzelfde graf(schudden)  
 wordt geheven €    455,-- 
7.3 Voor het opgraven en  het herbegraven in een ander graf wordt geheven €    815,-- 
7.4 Voor het verwijderen van een asbus wordt geheven €    205,-- 
7.5 Voor het ruimen van een graf op verzoek van belanghebbende wordt geheven €    545,-- 
7.6 Voor het verstrooien van as op een daarvoor bestemd terrein op de    

begraafplaats wordt geheven €    145,-- 
7.7 Voor het plaatsen van een gedenkplaatje op het strooiveld        €    100,-- 
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 eerdere verordeningen voor 

gemeentelijke begraafplaatsen door de rechthebbende worden overgedragen aan de 
gemeente. Het recht bedraagt € 96,80 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  

Verwachte opbrengsten 
 
 Gemiddelde 

aantallen 
Legesopbrengsten

Huur graven 92 € 254.000
Huur urnenruimte 29 €   53.000
Vergunningen 
monumenten 

106 €  30.528

Begraafrecht/bijzettingen 119 €  53.850
Huurverlengingen 52 €  52.000
Verstrooiingen 11 €    1.595
Grafkelder 28 €    8.400
Incidentele 
grafruimingen 

3 €    1.224

Overschrijvingen 119 €    1.785
  
Totaal  € 456.382
 
Dit geeft een kostendekkenheid op basis van de concept begroting van 2010 van 95% (€ 456.382 / € 
480.057 x 100). Omdat er gerekend is met gemiddelden kan dit nog gaan afwijken. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kosten enkel graf 
Bovenstaande betekent dat een de kosten voor een enkel graf in 2010 uit komen € 2.845,--. In 2009 is 
dit € 3.261,--.  
 
De daling van de leges hebben met name te maken met het feit dat er niet alleen naar de inkomsten is 
gekeken maar ook naar de kosten. Door het deels toereken van het onderhoud van de 
begraafplaatsen aan programma 10 Openbaar groen zijn de kosten in het programma begraven met 
circa € 106.000,-- gedaald. 
 

Regionale tarieven 2009 
 
De tarieven van de Gemeente Tynaarlo in 2009 zijn vergeleken met de toegepaste tarieven 
in de regio. De tarieven van de gemeenten in de regio zijn omgerekend naar een uitgifte 
termijn van 20 jaar. 
 

*) Tarieven omgerekend naar termijn van 20 jaar 
 
De toegepaste tarieven zijn opgebouwd uit verschillende componenten. De belangrijkste zijn 
het recht voor begraven, het grafrecht, het onderhoudsrecht en de vergunning voor het 
monument.  
 
16 september 2009 
J.B. Soppe 

Eigen graf Tynaarlo Groningen Haren Hoogezand
Sappemeer 

Aa en 
Hunze 

Noorden- 
veld 

Midden-Drenthe 

Termijn        
 

20 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 

Aantal lagen 1 1 1 1 1 1 1 
Totaal  € 2.845,-- € 3.882,60 € 2.954,90 € 2.823,90 € 1.883,95 € 2.632,40 € 2.966,00 


