TARIEVENTABEL

behorende bij de "Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018"

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:
1.1.1 voor een periode van 20 jaar
1.1.2 voor verlenging van de onder 1.1.1 vermelde termijn met 10 jaar
1.1.3 voor de reservering van de grafruimte, gelegen naast de eigen grafruimte
voor een periode van 20 jaar
1.1.4 voor verlenging van de onder 1.1.3 vermelde termijn met 10 jaar
1.2
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf op het
urnenveld wordt geheven:
1.2.1 voor een periode van 20 jaar
1.2.2 voor verlenging van de onder 1.2.1 vermelde termijn met 10 jaar
1.2.3 voor de reservering van het urnengraf, gelegen naast het eigen urnen
graf op het urnenveld, voor een periode van 20 jaar
1.2.4 voor verlenging van de onder 1.2.3 vermelde termijn met 10 jaar
1.3
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf wordt
geheven:
1.3.1 voor een periode van 20 jaar
1.3.2 voor verlenging van de onder 1.3.1 vermelde termijn met 10 jaar
1.4
Voor het plaatsen van een urnenkelder wordt geheven
Hoofdstuk 2 Begraven
2.1
Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder
wordt geheven
2.2
Voor het begraven van een lijk van een kind, beneden de leeftijd van
één jaar, wordt geheven
2.3
Voor het begraven van een lijk van een kind, beneden de leeftijd van
twaalf jaar, wordt geheven
Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen
3.1
Voor het bijzetten van een asbus of urn in een op het urnenveld gelegen
urnengraf wordt geheven
3.2
Voor het bijzetten van een asbus of urn op of in een bestaand graf
Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud
4.1
Vervallen
4.1.1. Vervallen
4.1.2 Vervallen
4.1.3 Vervallen
4.2
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een eigen
graf, inclusief het daarop geplaatste monument of gedenkteken en van
de naast de eigen grafruimte gereserveerde grafruimte, wordt per graf
ruimte per jaar geheven
4.3
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een urnen
graf, inclusief het daarop geplaatste monument of gedenkteken, en van
de naast het eigen urnengraf gereserveerde grafruimte, wordt per
urnengraf per jaar geheven
4.4
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een kinder-
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4.5

graf, inclusief het daarop geplaatste monument of gedenkteken, en van
de naast het eigen kindergraf gereserveerde grafruimte, wordt per
kindergraf per jaar geheven
Het recht als bedoeld in de onderdelen 4.2,4.3 en 4.4 kan worden
afgekocht door voldoening van een bedrag, bepaald volgens onder
staande tabel.
De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van
afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door
vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te
noemen factor:
Aantal járen, waarvoor afkoop
30
20
10

G

23,~

G

33,-

G

300,-

G
G

300,300-

G

300,-

G

113,-

G

113,-

G

113,-

g

300,-

vermeningyuldigingsfactor
17,29203330
13,59032634
8,11089578

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken eigen graven
Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven of eigen urnen
5.1
graven in een daartoe bestemd register wordt geheven, per inschrijving
of overboeking
Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen van graven
6.1
Voor het opgraven van een lijk wordt geheven
6.2
Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt
geheven
6.3
Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven
6.4
Voor het openen en weer dichten van een graf, met als doel het ver
zetten of verschikken van een lijk, wordt geheven
6.5
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus uit een eigen urnen
graf wordt geheven
6.6
Voor het na het opgraven weer terugplaatsen van de asbus wordt
geheven
6.7
Voor het openen en weer dichten van een urnengraf, met als doel het
verzetten of herschikken van een asbus, wordt geheven
6.8
Voor het na ruiming van een graf afzonderen van een lijk ten behoeve
van crematie of herbegraven

Gewaarmerkt als behorende bij het besluit
van de raad van de gemeente Beuningen
van 19 december 2017

De griffier,
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