
Tabel behorende bij de Verordening grafrechten 2020

Hoofdstuk 1 Verlenen en verlengen van rechten

1.1

1.1.1 920.00€               
1.1.2 1,840.00€            
1.1.3 2,760.00€            
1.1.4 460.00€               
1.1.5 920.00€               
1.1.6 1,380.00€            
1.1.7 460.00€               
1.1.8 920.00€               
1.1.9 1,380.00€            
1.1.10

460.00€               
1.1.11

920.00€               
1.1.12

1,380.00€            
1.1.13

460.00€               
1.1.14

920.00€               
1.1.15

1,380.00€            

1.2

1.2.1 460.00€               
1.2.2 920.00€               
1.2.3 1,380.00€            
1.2.4 1,840.00€            
1.2.5 230.00€               
1.2.6 460.00€               
1.2.7 690.00€               
1.2.8 920.00€               
1.2.9 230.00€               
1.2.10 460.00€               
1.2.11 690.00€               
1.2.12 920.00€               
1.2.13

230.00€               
1.2.14

460.00€               
1.2.15

690.00€               
1.2.16

920.00€               
1.2.17

230.00€               
1.2.18

460.00€               
1.2.19

690.00€               
1.2.20

920.00€               

1.3

minimum grafrust vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging, per kalenderjaar

op een particulier graf van een kind t/m 12 jaar voor een periode van 20 jaar

op een particulier graf van een kind t/m 12 jaar voor een periode van 30 jaar

ééntwintigste van de rechten genoemd in de leden 1.1.1 t/m 1.1.9. De periode

voor het verlengen met één of meerdere kalenderjaren, in verband met de

op een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar

op een particulier urnengraf voor de periode van 10 jaar

op het geplaatst houden van een asbus of urn in een particuliere urnennis voor 

een periode van 10 jaar

op een particulier urnengraf voor een periode van 30 jaar

voor het plaatsen en geplaatst houden van een particulier urnenmonument voor 

een periode van 10 jaar

op een particulier graf van een kind t/m 12 jaar voor de periode van 10 jaar

op een particulier graf van een kind t/m 12 jaar voor de periode van 15 jaar

Voor het verlengen van dit recht wordt geheven:

op een particulier graf voor de periode van 5 jaar

op een particulier graf voor de periode van 10 jaar

op een particulier graf van een kind t/m 12 jaar voor de periode van 5 jaar

op een particulier graf van een kind t/m 12 jaar voor een periode van 10 jaar

op een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

op een particulier graf voor de periode van 20 jaar

op een particulier graf voor de periode van 15 jaar

op het geplaatst houden van een asbus of urn in een particuliere urnennis voor 

een periode van 30 jaar

voor het plaatsen en geplaatst houden van een particulier urnenmonument voor 

een periode van 30 jaar

op het geplaatst houden van een asbus of urn in een particuliere urnennis voor 

een periode van 20 jaar

op het geplaatst houden van een asbus of urn in een particuliere urnennis voor 

een periode van 10 jaar

voor het plaatsen en geplaatst houden van een particulier urnenmonument voor 

een periode van 10 jaar

voor het plaatsen en geplaatst houden van een particulier urnenmonument voor 

een periode van 20 jaar

op een particulier graf voor de periode van 10 jaar

Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven:

op een particulier graf voor een periode van 20 jaar

op een particulier graf voor een periode van 30 jaar

op een particulier graf van een kind t/m 12 jaar voor de periode van 20 jaar

van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren.

voor het plaatsen en geplaatst houden van een particulier urnenmonument voor 

een periode van 5 jaar

voor het plaatsen en geplaatst houden van een particulier urnenmonument voor 

een periode van 15 jaar

voor het plaatsen en geplaatst houden van een particulier urnenmonument voor 

een periode van 20 jaar

op een particulier urnengraf voor de periode van 5 jaar

op een particulier urnengraf voor de periode van 15 jaar

op een particulier urnengraf voor de periode van 20 jaar

op het geplaatst houden van een asbus of urn in een particuliere urnennis voor 

een periode van 5 jaar

op het geplaatst houden van een asbus of urn in een particuliere urnennis voor 

een periode van 15 jaar

op het geplaatst houden van een asbus of urn in een particuliere urnennis voor 

een periode van 20 jaar



Hoofdstuk 2 Begraven

2.1 659.50€               
2.2

het recht verhoogd met: 50%

2.3

verhoogd met: 50%

2.4 100%

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

3.1.1 111.50€               
3.1.2 111.50€               
3.1.3 111.50€               
3.2 111.50€               
3.3

na 15.00 uur wordt het recht verhoogd 50%

3.4

wordt het recht verhoogd met: 50%

3.5

verhoogd met: 100%

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud 

4.1

4.1.1 75.20€                 
4.1.2 37.60€                 
4.1.3 75.20€                 
4.1.4 75.20€                 
4.1.5 75.20€                 
4.1.6 75.20€                 
4.2

Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht vermenigvuldigingsfactor

voor 1 jaar (maal het jaarlijkse recht) 1 x tarief 75.20€                 
voor 2 jaar (maal het jaarlijkse recht) 2 x tarief 150.40€               
voor 3 jaar (maal het jaarlijkse recht) 3 x tarief 225.60€               
voor 4 jaar (maal het jaarlijkse recht) 4 x tarief 300.80€               
voor 5 jaar (maal het jaarlijkse recht) 5 x tarief 376.00€               
voor 6 jaar (maal het jaarlijkse recht) 5,5 x tarief 413.60€               
voor 7 jaar (maal het jaarlijkse recht) 6 x tarief 451.20€               
voor 8 jaar (maal het jaarlijkse recht) 7 x tarief 526.40€               
voor 9 jaar (maal het jaarlijkse recht) 8 x tarief 601.60€               
voor 10 jaar (maal het jaarlijkse recht) 9 x tarief 676.80€               
voor 11 jaar (maal het jaarlijkse recht) 9,5 x tarief 714.40€               
voor 12 jaar (maal het jaarlijkse recht) 10 x tarief 752.00€               
voor 13 jaar (maal het jaarlijkse recht) 11 x tarief 827.20€               
voor 14 jaar (maal het jaarlijkse recht) 11 x tarief 827.20€               
voor 15 jaar (maal het jaarlijkse recht) 12 x tarief 902.40€               
voor 16 jaar (maal het jaarlijkse recht) 13 x tarief 977.60€               
voor 17 jaar (maal het jaarlijkse recht) 13 x tarief 977.60€               
voor 18 jaar (maal het jaarlijkse recht) 14 x tarief 1,052.80€            
voor 19 jaar (maal het jaarlijkse recht) 14,5 x tarief 1,090.40€            
voor 20 jaar (maal het jaarlijkse recht) 15 x tarief 1,128.00€            
voor 21 jaar (maal het jaarlijkse recht) 15 x tarief 1,128.00€            
voor 22 jaar (maal het jaarlijkse recht) 16 x tarief 1,203.20€            
voor 23 jaar (maal het jaarlijkse recht) 17 x tarief 1,278.40€            
voor 24 jaar (maal het jaarlijkse recht) 17 x tarief 1,278.40€            
voor 25 jaar (maal het jaarlijkse recht) 17,5 x tarief 1,316.00€            
voor 26 jaar (maal het jaarlijkse recht) 18 x tarief 1,353.60€            
voor 27 jaar (maal het jaarlijkse recht) 18 x tarief 1,353.60€            
voor 28 jaar (maal het jaarlijkse recht) 19 x tarief 1,428.80€            
voor 29 jaar (maal het jaarlijkse recht) 19,5 x tarief 1,466.40€            
voor 30 jaar (maal het jaarlijkse recht) 20 x tarief 1,504.00€            

Hoofdstuk 5

5.1

8.30€                   

Behorende bij de Verordening grafrechten 2020

Vastgesteld op 5 november 2019

De griffier van Schagen,

t/m 30 jaar wordt genoemd.

gebruikers van een algemeen graf geldt de helft van het bedrag dat voor jaar 1

begraven de rechten genoemd in artikel 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 4.1.5 en 4.1.6

ineens worden voldaan tegen betaling van het hieronder genoemde tarief. Voor

Voor het begraven op zaterdag voor 9.00 uur en na 14.00 uur wordt het recht

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

in een particuliere urnennis (muur)

op een particulier urnengraf 

Voor het begraven van een lijk geldt een tarief van

Voor het begraven op maandag t/m vrijdag voor 9.00 uur en na 15.00 uur wordt 

Voor het begraven op zon- en feestdagen wordt het recht verhoogd met:

voor een particuliere verstrooiingsplaats

Op verzoek van de rechthebbende kan voor de duur van het verleende recht tot   

in een urnengraf 

Voor het door of vanwege de gemeente onderhoud van paden en de 

groenvoorzieningen en begraafplaats in het algemeen bedragen per jaar:

voor een particulier graf

voor een algemeen graf

Voor het verstrooien van as op een strooiveld wordt geheven

Voor het bijzetten of verstrooien op maandag t/m vrijdag voor 9.00 uur en 

Voor het bijzetten of verstrooien op zaterdag voor 9.00 uur en na 14.00 uur

Voor het bijzetten of verstrooien op zon- en feestdagen wordt het recht 

Inschrijven en overboeken van particulier graf, particuliere urnennis of 

particuliere gedenkplaats 
Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven, urnengraven en 

urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven:

voor een particulier urnengraf

voor een particulier urnennis

voor een particuliere gedenkplaats


