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Tarievenoverzicht begrafenisrechten 2020 
 

 

2020           

Inflatiecorrectie is 2,3%           

Leges 2020 
Onderhoud 
grafmonument 

Algemeen  
onderhoud  
begraafplaatsen 

Algemene 
kosten 

Vergunning 
plaatsing  
graf-
monument totaal 

Grafrechten *)           

graf 30 j € 991  € 1.410  € 701  € 78  € 3.180  

graf 20 jr € 660 € 940 € 466 € 78 € 2.144 

kindergraf 30 jr € 495  € 705  € 350  € 78  € 1.628  

kindergraf 20 jr € 330  € 470  € 233  € 78  € 1.111  

urnenkelder/-nis 30 jr € 248  € 352  € 175  € 78  € 853  

urnenkelder/-nis 20 jr € 165  € 235  € 117  € 78  € 595  

verlenging 10 jr graf € 330  € 470  € 233  - € 1.033  

verlenging 10 jr kindergraf € 165  € 235  € 117  - € 517  

verlenging 10 jr urnenkelder/-
nis € 83  € 118  € 58  - € 259  

            

Onderhoud           

afkoop onderhoud bestaand 
graf per 10 jr  **)         € 330  

afkoop onderhoud bestaand 
kindergraf per 10 jr **)         € 165  

afkoop onderhoud bestaand 
urnenkelder/-nis per 10 jr ****)         € 83  

            

Begraaftarieven           

volwassene         € 1.218  

kind tot 12 jr         € 608  

kind tot 1 jr         € 304  

asbus plaatsen of verwijderen         € 96  

asverstrooiing ***)         € 96  

Opgraven van een lijk         € 2.165  

Schudden van een graf         € 1.218  

       
*)      Bij teruggave van de grafrechten aan de gemeente wordt geen vergoeding gegeven voor het  

resterende deel van de overeengekomen grafrechtperiode 
**)     Het onderhoud bestaat uit het 2x per jaar schoonmaken van de steen, verzorging van de beplanting 

en/of gras en het verwijderen van onkruiden 
***)    Asverstrooiing op een uitstrooiveld van de algemene begraafplaatsen inclusief toestemming tot het 

plaatsen van een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil 
****)  Het onderhoud bestaat uit het 2x per jaar schoonmaken van de steen 
 


