Tarieventabel behorende bij de verordening Begrafenisrechten 2016
reg.nr. FJZ 2016/5 gemeente Tytsjerksteradiel
Nr.
Onderwerp
Omschrijving

jaar

jaar
2015

1.

2.

3.

4.

5.

Graven

Begraafrecht

Gedenkteken

Onderhoudsrecht

Afkoop
onderhoudsrecht

a.het verkrijgen van het uitsluitend
recht tot begraven in een grafruimte
voor een periode van:
30 jaar
elke verlenging van 10 jaar
ten tijde van de eerste aanvraag
voor een periode van maximaal
60 jaar
b. aanvraag tot verlenging gedurende
de onder a. bedoelde periode
van 30 - 60 jaar, voor elke 10 jaar
c. voor kindergraven
(beneden de leefijd van 12 jaar)
geldt 60 % van de genoemde
bedragen
d.voor de tot en met in 2003 afgegeven
rechten geldt voor elke 10 jaar
verlenging een tarief van
Het recht bedraagt voor het
begraven of herbegraven:
A. van een lijk van een persoon
van 12 jaar of ouder:
B. van een lijk van een kind
van 1 tot 12 jaar:
C. van een lijk van een kind
beneden 1 jaar of doodgeboren:
Het recht bedraagt voor het
verkrijgen van de bevoegdheid:
A. tot het plaatsen van een of meer
voorwerpen op een graf, niet zijnde
beplanting:
B. tot het aanbrengen van
beplanting:

Het recht bedraagt per jaar voor
het onderhoud van een graf, per graf:
A. indien daarop geen gedenkteken of beplanting is aangebracht:
B. indien daarop een gedenkteken
of beplanting is aangebracht:
De onderhoudsrechten genoemd
onder punt nr.4 kunnen worden
afgekocht voor iedere gewenste
periode vanaf 10 jaar.
Dit kan door de storting van een
bedrag ineens gelijk aan de
contante waarde van de (nog) te

2016

€ 385,25 € 600,00
€ 86,60 € 225,00

€ 104,05 € 250,00

€ 104,05 € 250,00

€ 211,50 € 240,00
€ 101,45 € 110,00
€ 50,80

€ 55,00

€ 49,50

€ 60,00

€ 24,00

€ 30,00

€ 30,55

€ 35,00

€ 38,40

€ 45,00

betalen termijnen op basis van een
door de afdeling FJZ gehanteerde
actuele verwachting ten aanzien
van de rentevoet en de inflatie.
6.

7.

Recht voor
opgraving

Overboekingsrecht

Voor het op verzoek opgraven
van een lijk, niet door het openbaar
gezag bevolen, w.o. begrepen het
afnemen van grafbedekking, wordt
geheven:
A. van een lijk van een persoon
van 12 jaar of ouder:
B. van een lijk van een kind
van 1 tot 12 jaar:
C. van een lijk van een kind
beneden 1 jaar of doodgeboren:
Voor een niet-ambtshalve overboeking van een eigen graf of een
huurgraf wordt geheven:

Behoort bij besluit van de raad
van de gemeente Tytsjerksteradiel
van 17 december 2015
De Raadsgriffier

€ 145,20 € 150,00
€ 72,70

€ 75,00

€ 36,75

€ 40,00

€ 2,80

€ 5,00

