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Verlenen en verlengen van rechten

Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor een graf voor twee overledenen wordt geheven:
op een particulier graf voor de periode van 10 jaar
op een particulier graf voor een periode van 20 jaar
op een particulier graf voor een periode van 30 jaar
op een particulier graf voor een periode van 50 jaar
op een particulier graf voor een periode van 75 jaar

Voor het verlengen van een uitsluitend recht voor een graf voor twee overledenen 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 voor de periode van 15 jaar
op een particulier graf voor de periode van 20 jaar
op een particulier graf voor de periode van 30 jaar
op een particulier graf voor de periode van 40 jaar
op een particulier graf voor de periode van 50 jaar

Voor een graf van een kind tot 1 jaar: 25% van het tarief van 1.1 en 1.2
Voor een graf van een kind van 1 tot 8 jaar: 50% van het tarief van 1.1 en 1.2
Voor een graf van een kind van 8 tot 12 jaar: 75% van het tarief van 1.1 en 1.2

Voor een natuurgraf voor één overledene
Voor een natuurgraf voor twee overledenen

voor een periode van 10 jaar
voor een periode van 20 jaar
voor een periode van 30 jaar
voor een periode van 50 jaar
voor een periode van 75 jaar

voor de periode van 5 jaar
voor de periode van 10 jaar
voor de periode van 15 jaar
voor de periode van 20 jaar

voor een verlenging in het kader van de vereiste grafrusttermijn: 1/10 deel van het tarief van 1.2.2 
per te verlengen jaar

Voor het verlenen en verlengen van een uitsluitend recht voor een graf voor een kind wordt 
geheven:

Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor een natuurgraf voor onbepaalde tijd wordt 
geheven:

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

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een urnengraf, urnennis, urnenplaats en 
gedenkplaats wordt geheven



voor de periode van 30 jaar
voor de periode van 40 jaar
voor de periode van 50 jaar

voor 1 urn
voor 2 urnen

Begraven,bijzetten van urnen en verstrooien van as

Voor het begraven van een overledene in een particulier graf
Voor het begraven van een kind jonger dan 1 jaar: 25% van het tarief van 2.1
Voor het begraven van een kind van 1 tot 8 jaar: 50% van het tarief van 2.1
Voor het begraven van een kind van 8 tot 12 jaar: 75% van het tarief van 2.1

Voor het begraven van een overledene in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een graf, urnengraf of urnennis; het verstrooien van as

Toeslag voor het begraven en bijzetten van asbussen en urnen; en het verstrooien van as:
op werkdagen na 15.00 uur en op zaterdag 
op zon- en feestdagen

Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor een natuururnengraf voor onbepaalde tijd wordt 
geheven:



Grafonderhoud

Het in hoofdstuk 3.1 genoemde onderhoud moet voor de duur van het verleende recht 
ineens worden voldaan tegen betaling van het hieronder genoemde tarief:
voor 5 jaar (maal het jaarlijkse recht)
voor 10 jaar (maal het jaarlijkse recht)
voor 15 jaar (maal het jaarlijkse recht)
voor 20 jaar (maal het jaarlijkse recht)
voor 30 jaar (maal het jaarlijkse recht)
voor 40 jaar (maal het jaarlijkse recht)
voor 50 jaar (maal het jaarlijkse recht)
voor 75 jaar (maal het jaarlijkse recht)

Opgraven en samenvoegen

Opgraven van een stoffelijk overschot: op basis van kostenopgave gespecialisseerd bedrijf

Toeslag op tarief 2.1 voor het op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf

Overige diensten

Vergunning afhandelen voor plaatsing van een van de voorschriften afwijkende grafbedekking

Overschrijven van grafrechten

Reserveren van een voorkeursgrafplek voor 10 jaar

Reserveren van een voorkeursurnengraf of urnenplaats voor 10 jaar

Lijkschouwing door een gemeentelijk lijkschouwer

Behorende bij de Verordening grafrechten 2022
Vastgesteld op 14 december 2021

De griffier van Schagen,

Voor het onderhoud van een (urnen-)graf, urnennis, urnenplaats en particuliere gedenkplaats, per 
jaar

Vergunning afhandelen voor plaatsing of wijziging van een keldergraf (incl. bouwtechnisch 
onderzoek)

Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats conform de 
beheerverordening en de bijbehorende nadere regels.
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