Hierbij de berekening van de kosten zoals de voorlopige tarieven nu zijn (pagina 2).
Zoals je weet zullen de tarieven in september definitief vastgesteld worden en aangepast worden aan
de voorstellen gedaan door de Christen Unie.
Deze zijn 1. De onderhoudskosten van de graven waar in het verleden geen onderhoudsrecht voor
betaald is worden niet doorberekend aan nieuw uit te geven graven.
2. Bij afkoop van het onderhoudsrecht wordt renteopbrengst – inflatie doorberekend zodat
de totale afkoopsom aanzienlijk zal kunnen dalen.
De kosten voor het grafrecht en begraafrecht zullen de komende twee jaar nog verder stijgen tot €

546,60 respectievelijk € 658,60 in 2010. Dit conform de afspraken om de tariefstijging in drie
jaarlijkse stappen in te voeren. De tarieven voor het onderhoudsrecht zullen door de
toegezegde aanpassingen aanzienlijk kunnen dalen.
De totale kosten voor een dubbel graf voor 20 jaar zijn:
Grafrecht

2 x 377,50

Begraafrecht
Onderhoudsrecht afkopen 20 jaar

€ 755,00
€ 391,00

2 x 849,60

Vergunning grafbedekking

€ 1699,20
€

Totaal

55,64

€ 2900,84

Verlenging met tien jaar kost 2 x 39,00 grafrecht en 2 x 424,80 onderhoudsrecht is: € 927,60
Hier is geen bedrag voor het plaatsen van een steen in opgenomen, dit is naar eigen keus van
de familie in te vullen en geen verantwoordelijkheid van de gemeente.
De kosten voor een dubbelgraf voor onbepaalde tijd zijn:
Grafrecht

2 x 390,00

Begraafrecht
Onderhoudsrecht afkopen
Vergunning grafbedekking
Totaal

€ 780,00
€ 391,00

2 x 2973,60

€ 5947,20
€

55,64

€ 7173,84

Tarieven begraven 2008 voorlopig vastgesteld. In september definitieve vaststelling

Belastingsoort
*grafrecht voor het recht op
een grafruimte:
voor 20 jaar
verlenging met telkens 10
jaar
voor onbepaalde tijd
*begraafrecht voor het
begraven van een stoffelijk
overschot van:
een kind beneden één jaar
een kind van één tot twaalf
jaar
een persoon van twaalf jaar
of ouder
*onderhoudsrecht:
jaarbedrag voor een eigen
grafruimte of urnennis voor
de
duur van 20 jaar
jaarbedrag voor een
algemene grafruimte voor de
duur
van 20 jaar
afkoopbedrag voor een eigen
grafruimte of urnennis voor
de duur van 20 jaar
verlenging met telkens 10
jaar voor eigen grafruimte of
urnennis
afkoopbedrag voor een
algemene grafruimte
afkoopbedrag voor
onbepaalde tijd voor een
eigen
grafruimte of urnennis
*grafbedekking
vergunning grafbedekking
vergunning stichten
grafkelder
*opgraven en ruimen
vergunning opgraven of
ruimen

Tarief 2008
377,50
39,00
390,00

97,75
195,50
391,00

42,48

42,48
849,60
424,80
849,60

2.973,60
55,64
556,80
34,42

