
Tarieventabel, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2015   

Hoofdstuk 1 - Verlenen van rechten  

1.0 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt  
geheven voor de aankoop van een kindergraf:  

1.0.1 voor een periode van 10 jaar € 204,20           
1.0.2 voor een periode van 20 jaar  € 265,45           
1.0.3 voor een periode van 30 jaar  € 318,60           
1.0.4 voor een periode van 40 jaar  € 350,45           

1.0.5 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.0.1,  
1.0.2, 1.0.3 en 1.0.4 met 10 jaar wordt geheven:  

1.0.5.1 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.0.1 € 181,25           
1.0.5.2 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.0.2  € 90,60             
1.0.5.3 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.0.3  € 54,40             
1.0.5.4 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.0.4  € 36,20             
1.0.5.5 voor volgende verlenging wordt geheven  € 36,20             

1.0.6 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.0.1,  
1.0.2, 1.0.3 en 1.0.4 met 20 jaar wordt geheven:  

1.0.6.1 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.0.1 € 271,85           
1.0.6.2 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.0.2  € 145,00           
1.0.6.3 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.0.3  € 90,60             
1.0.6.4 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.0.4  € 72,40             
1.0.6.5 voor volgende verlenging wordt geheven  € 36,20             

1.1 voor de aankoop van een eenpersoonsgraf   
1.1.1 voor een periode van 10 jaar  € 408,40           
1.1.2 voor een periode van 20 jaar  € 530,90           
1.1.3 voor een periode van 30 jaar  € 637,20           
1.1.4 voor een periode van 40 jaar  € 700,90           

1.1.5 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.1,  
1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4  met 10 jaar wordt geheven:  

1.1.5.1 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.1  € 362,40           
1.1.5.2 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.2  € 181,20           
1.1.5.3 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.3  € 108,80           
1.1.5.4 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.4  € 72,40             
1.1.5.5 voor volgende verlenging wordt geheven   € 72,40             

1.1.6 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.1,  
1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4 met 20 jaar wordt geheven:  

1.1.6.1 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.1 € 543,60           
1.1.6.2 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.2  € 290,00           
1.1.6.3 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.3  € 181,20           
1.1.6.4 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.4  € 144,80           
1.1.6.5 voor volgende verlenging wordt geheven  € 72,40             

1.2 Voor de aankoop van een tweepersoonsgraf  
1.2.1 voor een periode van 20 jaar  € 1.061,80        
1.2.2 voor een periode van 30 jaar  € 1.274,40        
1.2.3 voor een periode van 40 jaar  € 1.401,80        



1.2.4 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.1,  
1.2.2 en 1.2.3 met 10 jaar wordt geheven:  

1.2.4.1 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.1  € 362,40           
1.2.4.2 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.2  € 217,60           
1.2.4.3 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.3  € 144,80           
1.2.4.4 voor volgende verlenging wordt geheven  € 144,80           

1.2.5 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.1,  
1.2.2 en 1.2.3 met 20 jaar wordt geheven:  

1.2.5.1 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.1  € 580,00           
1.2.5.2 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.2  € 362,40           
1.2.5.3 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.3  € 289,60           
1.2.5.4 voor volgende verlenging wordt geheven  € 144,80           

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf, een  
een urnennis, een gedenkplaats en een verstrooiingsplaats
wordt geheven:

1.3.1 voor een periode van 10 jaar  € 408,40           
1.3.2 voor een periode van 20 jaar  € 530,90           
1.3.3 voor een periode van 30 jaar  € 637,20           
1.3.4 voor een periode van 40 jaar  € 700,90           

1.3.5 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.1,  
1.3.2, 1.3.3 en 1.3.4 met 10 jaar wordt geheven:  

1.3.5.1 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.1  € 362,40           
1.3.5.2 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.2  € 181,20           
1.3.5.3 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.3  € 108,80           
1.3.5.4 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.4  € 72,40             
1.3.5.5 voor volgende verlenging wordt geheven  € 72,40             

1.3.6 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.1,  
1.3.2, 1.3.3 en 1.3.4 met 20 jaar wordt geheven:  

1.3.6.1 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.1  € 543,60           
1.3.6.2 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.2  € 290,00           
1.3.6.3 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.3  € 181,20           
1.3.6.4 voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.4  € 144,80           
1.3.6.5 voor volgende verlenging wordt geheven  € 72,40             

1.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een grafkelder  
wordt geheven:  

1.4.1 voor een periode van 20 jaar voor een grafkelder:  
a. bestemd voor één lijk  € 5.507,80        
b. bestemd voor twee lijken, boven elkaar te begraven  € 5.737,55        
c. bestemd voor twee lijken, naast elkaar te begraven  € 9.715,65        
d. bestemd voor vier lijken  € 12.305,10       

1.4.2 voor een periode van 40 jaar voor een grafkelder:   
a. bestemd voor één lijk  € 6.285,65        
b. bestemd voor twee lijken, boven elkaar te begraven  € 6.468,40        
c. bestemd voor twee lijken, naast elkaar te begraven  € 11.245,30       
d. bestemd voor vier lijken  € 13.933,90       



1.4.3 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4.1  
en 1.4.2 met 10 jaar wordt geheven  € 579,50           

1.4.3.1 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4.1  
en 1.4.2 met 20 jaar wordt geheven  € 1.159,00        

1.5 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf op de   
natuurbegraafplaats wordt geheven:   

1.5.1  voor een eeuwigdurend graf:
a. voor een éénpersoonsgraf  € 2.888,10        
b. voor een tweepersoonsgraf  € 3.578,60        
c. voor een urnen bosgraf (1 x 1 m), maximaal 4 urnen   € 1.444,95        

1.5.2 voor het verkrijgen van het uitsluitend recht op een boom op een  
daarvoor aangewezen boomgraf op de natuurbegraafplaats   
Slangenburg wordt geheven  € 500,00           

1.5.3 voor het verkrijgen van het uitsluitend recht op een struik op een  
daarvoor aangewezen graf op de natuurbegraafplaats   
Slangenburg wordt geheven  € 75,00             

Hoofdstuk 2 - Begraven, bijzetten, verstrooien   

2.1 Voor het begraven van een lijk:  
2.1.1 van een kind beneden 1 jaar wordt geheven  € 207,80           
2.1.2 van een kind van 1 tot 13 jaar wordt geheven  € 415,60           
2.1.3 van een persoon van 13 jaar of ouder wordt geheven  € 831,20           
2.2 Voor het bijzetten van asbus of urn wordt geheven  € 109,65           
2.3 Voor het verstrooien van as wordt geheven  € 109,65           
2.4 Voor het begraven, bijzetten of verstrooien op de begraafplaatsen  

anders dan tussen de daarvoor bij de Verordening   
begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2007 vastgestelde tijdstippen  
wordt het in dit hoofdstuk bedoelde bedrag verhoogd met 100%.     

Hoofdstuk 3 - Onderhoud begraafplaatsen  

3.1 Voor het onderhoud van de begraafplaatsen wordt per jaar  
geheven:  
voor een graf:  

3.1.1 waarvoor het uitsluitend recht tot begraven is verleend voor  
1 januari 1981 en welk recht nog niet is verlengd na 1 januari 1981,  
een bedrag van  € 55,30             

3.1.2 waarvoor het uitsluitend recht tot begraven is verleend na  
31 december 1980:  

3.1.2.1 voor een graf van een persoon tot 13 jaar  € 86,00             
3.1.2.2 voor een graf van een persoon van 13 jaar of ouder  € 110,60           

3.1.3 voor een urnengraf of particuliere verstrooiingsplaats  € 27,65             

Afkoop onderhoud begraafplaatsen  

3.2 De rechten als bedoeld hoofdstuk 3 kunnen worden afgekocht door betaling   
ineens van een som, gelijk aan de contante waarde van de rechten over het   
tijdvak, waarop de afkoop betrekking heeft.   
Voor de berekening van de contante waarde wordt uitgegaan van een   
rentevoet van 4,5% per jaar en een betaling op uiterlijk het tijdstip waarop   
de afkoop ingaat.   



Hoofdstuk 4 - Opgraven, ruimen  

4.1 Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven  € 788,35           
4.2 Voor het ruimen of schudden van een graf op verzoek van de  

rechthebbende per stoffelijk overschot wordt geheven  € 788,35           
4.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt  

een bedrag geheven als bedoeld in hoofdstuk 2 van deze tabel.  

Hoofdstuk 5 - Plaatsen gedenkteken  

5.1 Gelijktijdig met het verlenen van het uitsluitend recht op een graf  
wordt voor de afgifte van de vergunning tot het plaatsen van een  
gedenkteken voor dat graf geheven  € 102,30           

5.2 Voor het afgeven van de vergunning tot het plaatsen of vernieuwen  
van een gedenkteken op graven uitgegeven voor 1 januari 2007  
en voor algemene graven wordt geheven  € 102,30           

Hoofdstuk 6 - Overschrijven  

6.1 Voor het inschrijven of overschrijven van een rechthebbende in  
het daartoe bestemde register wordt van de aanvrager geheven  € 5,80              

Hoofdstuk 7 - Diversen   

7.1 Voor het op verzoek schoonmaken van een graf en de daarop   
aanwezige grafbedekking, wordt per schoonmaak geheven   € 27,40             

Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2014  
Mij bekend,  

de griffier  


