
 

 

Bijlage I 
  Tarieventabel  
  behorend bij verordening lijkbezorgingsrechten 2018  

  

    Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten  
 

tarieven 

   
2018 

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) van 2.00 x 
1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee overledenen en/of plaatsen in of 
op het graf van twee asbussen met of zonder urn wordt geheven:  

  1.1.1 voor een periode van 10 jaar € 1.052,83 
1.1.2 voor een periode van 20 jaar € 2.035,23 
1.1.3 voor een periode van 30 jaar € 3.017,53 

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf (particulier graf) van 
1.75 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee overledenen tot en met 

twaalf jaar en/of het plaatsen in of op het graf van twee asbussen met of zonder urn, 
wordt geheven: 

  1.2.1 voor een periode van 10 jaar € 925,67 
1.2.2 voor een periode van 20 jaar € 1.780,83 
1.2.3 voor een periode van 30 jaar € 2.635,97 

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) 
van 1.00 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee asbussen en/of urnen, 

wordt geheven: 
  1.3.1 voor een periode van 10 jaar € 544,01 

1.3.2 voor een periode van 20 jaar € 1.017,59 
1.3.3 voor een periode van 30 jaar € 1.491,08 

1.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) 
wordt geheven: 

  1.4.1 voor een periode van 10 jaar € 289,65 
1.4.2 voor een periode van 20 jaar € 508,83 
1.4.3 voor een periode van 30 jaar € 727,99 

1.5 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gedenkplaats (particuliere 
gedenkplaats) wordt geheven: 

  1.5.1 voor een periode van 10 jaar € 544,01 
1.5.2 voor een periode van 20 jaar € 1.017,59 
1.5.3 voor een periode van 30 jaar € 1.491,08 

1.6 Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen 
wordt geheven: 

  1.6.1 voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt 
geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar, 

vermeerderd met: € 70,52 
1.6.2 voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor 

het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode. 
  1.6.3 voor een periode van 20 jaar: een recht gelijk aan tweemaal het bedrag dat wordt 

geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar, 
verminderd met: € 70,52 

1.7 Voor het reserveren van een particulier graf bij leven op begraafplaats Oud Wulven 
voor een periode van 20 jaar, wordt geheven per reservering: € 494,88 

1.8 Voor het verlengen van een reservering van een particulier graf bij leven op de 
begraafplaats Oud Wulven, met telkens 10 jaar wordt geheven: € 247,42 

1.9 Voor het verlenen van het recht op een algemeen graf van 2.00 x 1.00 meter, met 
ruimte voor het begraven van twee overledenen, wordt geheven per persoon: 

  1.9.1 voor een periode van 10 jaar zonder een recht van verlenging € 544,01 
1.9.2 voor een periode van 20 jaar zonder een recht van verlenging €  1.017,59 
1.10 Voor het verlenen van het recht op een algemeen kindergraf van 1.75 x 1.00 meter, 

met ruimte voor het begraven van twee overledenen tot en met twaalf jaar, wordt 
geheven per persoon: 

  1.10.1 voor een periode van 10 jaar zonder een recht van verlenging € 480,43 
1.10.2 voor een periode van 20 jaar zonder een recht van verlenging € 890,38 

1.11 Voor het verlenen van het recht op een algemeen urnengraf van 1.00 x 0.50 meter, 
met ruimte voor het begraven  of plaatsen van één asbus of urn, wordt geheven: 

 

 1.11.1 voor een periode van 10 jaar zonder een recht van verlenging € 289,65 
1.11.2 voor een periode van 20 jaar zonder een recht van verlenging € 508,83 

 

   Hoofdstuk 2 Begraven en bijzetten 
  2.1 Voor het begraven van een lijk wordt geheven € 563,08 

2.2 Voor het begraven/plaatsen van een asbus of urn wordt geheven € 140,58 
2.3  Voor het verstrooien van as op een uitstrooiplaats wordt geheven  € 121,50 
2.4 Voor het begraven op uren welke niet begrepen zijn binnen normale uren wordt het 

recht, bedoeld in onderdeel 2.1 verhoogd met:  € 281,53 
2.5 Voor het begraven/plaatsen op uren welke niet begrepen zijn binnen normale uren 

wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.2 verhoogd met:  € 70,37 
2.6 Voor het verstrooien op uren welke niet begrepen zijn binnen normale uren wordt het 

recht, bedoeld in de onderdelen 2.3 verhoogd met:  € 61,16 



 

 

2.7 Onder normale uren wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot en 
met 15.00 uur, met uitzondering van die dagen welke als een erkende feestdag zijn 

aangewezen. 
   

   Hoofdstuk 3 Grafbedekking en onderhoud 
  3.1 Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als 

bedoeld in artikel 17 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen van 
de gemeente Houten, wordt geheven: € 100,56 

3.2 Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als 
bedoeld in artikel 21 van de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen van 

de gemeente Houten, wordt geheven: € 100,56 
3.3 Voor het afgeven van een vergunning voor het repareren of aanpassen van 

grafbedekking van graven met bijzondere waarde en/of gelegen in de zogenaamde 
beschermde gebieden van de begraafplaats Prinses Ireneweg, als bedoeld in artikel 

21 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente 
Houten, wordt geheven: € 100,56 

 
    

Hoofdstuk 4 Overige kosten 
  4.1 Voor het luiden van de klok wordt geheven: € 38,63 

4.2 Voor het overschrijven van een recht op een graf met uitsluitend recht wordt 
geheven: € 70,52 

4.3 Voor het schudden van een eigen graf voor onbepaalde tijd wordt geheven: € 1.017,59 
4.4 Voor het schudden van een eigen graf voor bepaalde tijd wordt geheven: € 377,30 
4.5 Voor het plaatsen van een grafkelder per plaatsing wordt geheven: € 2.445,29 

 

   Behorende bij het collegebesluit van 7 november 2017. 
   

Houten, 7 november 2017 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten 

de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 
H.S. den Bieman     W.M. de Jong 

  

  

  

 

 
 


