Tarievenlijst behorende bij de “Verordening op de heffing en invordering van de
begraafplaatsrechten 2009” (Verordening begraafplaatsrechten 2009).

Artikel 1. Verlenen van rechten
1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf voor een persoon van 12
jaar of ouder wordt geheven;
voor een periode van 20 jaar
voor verlenging van het uitsluitend recht met 10 jaar

€ 1.650,-€ 825,--

1.2.1
1.2.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen kindergraf (bestemd voor een
levenloos geborene of een kind tot 12 jaar) wordt geheven;
voor een periode van 20 jaar
voor verlenging van het uitsluitend recht met 10 jaar

€ 1.000,-€ 500,--

1.3
1.3.1
1.3.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen urnennis wordt geheven;
voor een periode van 20 jaar
voor verlenging van het uitsluitend recht met 10 jaar

€ 800,-€ 400,--

1.1.1.
1.1.2.
1.2

Artikel 2. Begraven
2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 400,--

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot 12 jaar wordt geheven

€ 250,--

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar en van een levenloos
geborene wordt geheven

€ 150,--

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in artikel 2.1., 2.2.,
en 2.3, verhoogd met:

€ 100,--

2.5

Onder buitengewone uren op de begraafplaatsen in Ter Aar, Nieuwveen en
Zevenhoven wordt verstaan op werkdagen en zaterdag vóór 09.00 uur dan wel op
werkdagen na 15.00 uur en zaterdag na 13.00 uur.
Onder buitengewone uren op de begraafplaats in Nieuwkoop wordt verstaan op
werkdagen en zaterdag vóór 09.00 uur dan wel op werkdagen na 15.00 uur en zaterdag
vóór 15.00 uur of na 17.00 uur.

Artikel 3. Bijzetten van asbussen en urnen
3.1

Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een eigen graf wordt geheven

€ 250,--

3.2

Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een urnennis wordt geheven

€ 55,--

3.3

Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn op buitengewone uren wordt het
recht, bedoeld in artikel 3.1. en 3.2 verhoogd met:

€ 100,--

3.4

Onder buitengewone uren worden de tijden bedoeld, zoals is beschreven in artikel 2.5.

Artikel 4 Grafbedekking
5.1

Voor het afgeven van een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken bedoeld als
in artikel 21 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nieuwkoop,
wordt geheven

5.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de grafbedekking van een
graf op de begraafplaats in Ter Aar waarvoor een uitsluitend recht is verleend of
verlengd voor 1 januari 2009 wordt geheven per jaar:
a. voor gedenkteken:
b. voor een omrastering:
c. voor een urnennis:
Voor het van gemeentewege op verzoek van belanghebbende afnemen en weder
plaatsen van grafbedekking van graven of urnennissen wordt geheven:

5.3

€ 100,--

€
€
€

41,-66,-34,--

€

85,--

€

15,--

Artikel 5 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen
6.1

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen in een daartoe
bestemd register wordt geheven

Artikel 6 Opgraven en ruimen
7.1

Voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven van overblijfselen uit een eigen
graf binnen de wettelijke grafrusttermijn wordt geheven

€ 1.000,--

7.2

Voor het op verzoek van de rechthebbende na opgraven weer herbegraven van
overblijfselen als vernoemd onder lid 7.1 in een ander (eigen) graf op dezelfde
gemeentelijke begraafplaats wordt geheven

€ 400,--

7.3

Voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven van overblijfselen uit een eigen
graf na de wettelijke grafrusttermijn wordt geheven

€ 500,--

7.4

Voor het op verzoek van de rechthebbende na opgraven weer herbegraven van
overblijfselen als vernoemd onder lid 7.3 in een ander (eigen) graf op dezelfde
gemeentelijke begraafplaats wordt geheven

€ 400,--

7.5

Voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven van een asbus met of zonder urn
uit een eigen graf wordt geheven

€ 280,--

7.6

Voor het op verzoek van de rechthebbende weghalen van een asbus met of zonder urn
uit een urnennis wordt geheven

€

55,--

Artikel 7 Overige heffingen
8.1

Voor het gebruik van de aula of mortuarium (aanwezig op de begraafplaats in Ter Aar)
wordt per dag een bedrag geheven

€ 120,--

8.2

Voor het luiden van de klok (indien aanwezig) wordt per begrafenis een bedrag
geheven

€

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Nieuwkoop
in de openbare vergadering van 18 december 2008.

De griffier,

De voorzitter,

E.R. van Holthe

F. Buijserd

25,--

