
Tarieventabel behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân tot 
vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 
2022 van 16 december 2021.   

Hoofdstuk 1

Begraven, bijzetten van urnen en verstrooien van as

1.1  Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag en/of het verrichten van 
diensten met betrekking tot:

1.1.1 het begraven van een persoon van 12 jaren en ouder                     € 900,00
1.1.1.1 het begraven van een persoon van 1 tot 12 jaren                         € 412,50
1.1.1.2 het begraven van een persoon jonger dan 1 jaar en levenloos 
geborene                                                                                                    € 208,50
1.1.1.3 het begraven of bijzetten van een asbus in een graf, urnengraf,
urnenplaats of urnen nis                                                                             € 129,50 
1.1.1.4 het verstrooien van as                                                                    € 129,50

      

Hoofdstuk 2

Verlenen van grafrechten (inclusief algemeen onderhoud)

2.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag en/of 
 het verrichten van diensten met betrekking tot het verlenen van grafrecht op 
 een particulier graf voor één persoon van 12 jaren en ouder:

2.1.1 voor een periode van 10 jaren                                                               €    686,00
2.1.1.1 voor een periode van 20 jaren                                                            € 1.500,00
2.1.1.2 voor een periode van 30 jaren                                                            € 2.367,00

       2.1.2 De tarieven onder 2.1.1., 2.1.1.1 en 2.1.1.2 worden verminderd met 50% 
                voor een grafrecht voor kinderen van 1 tot 12 jaren en met 75% voor kinderen 
                jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen.

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag en/of 
 het verrichten van diensten met betrekking tot het verlenen van grafrecht op 
 een particulier dubbelgraf voor personen van 12 jaren en ouder:

2.2.1 voor een periode van 10 jaren                                                               € 1.372,00
2.2.1.1 voor een periode van 20 jaren                                                            € 3.000,00
2.2.1.2 voor een periode van 30 jaren                                                            € 4.734,00

       



       2.3   Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of het 
               verrichten van diensten met betrekking tot het verlenen van het uitsluitend 
               recht tot het doen begraven en begraven houden van twee asbussen in 
               een urnengraf of urnenplaats of het inrichten van een gedenkplaats:

            2.3.1 voor een periode van vijf jaren                                                   €   330,50
            2.3.1.1 voor een periode van tien jaren                                              €    686,00
            2.3.1.2 voor een periode van vijftien jaren                                          € 1.063,00
            2.3.1.3 voor een periode van twintig jaren                                          € 1.500,00

         2.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
               aanvraag en/of het verrichten van diensten met betrekking tot het
               verlenen van een gebruiksrecht op een urnennis voor twee asbussen:

           2.4.1 voor een periode van vijf jaren                                                               €     330,50
           2.4.1.1 voor een periode van tien jaren                                                           €     686,00
           2.4.1.2 voor een periode van vijftien jaren                                                       € 1.063,00
           2.4.1.3 voor een periode van twintig jaren                                                       € 1.500,00 

2.5  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
en/of het verrichten van diensten met betrekking tot het verlengen van 
een uitsluitend recht op een particulier graf, dubbel graf, urnengraf, urnenplaats, 
gedenkplaats en gebruiksrecht urnennis

2.5.1 voor een periode van vijf jaren                                                                €    330,50
2.5.1.1 voor een periode van tien jaren                                                            €    686,00
2.5.1.2 voor een periode van vijftien jaren                                                        € 1.063,00
2.5.1.3 voor een periode van twintig jaren                                                       € 1.500,00

             2.5.2 De tarieven onder 2.5.1 tot en met 2.5.1.3 worden verminderd 
                      met 50% voor personen van een tot twaalf jaren en met 75% voor 
                      personen jonger dan een jaar en levenloos geborenen.

             2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
                   een aanvraag voor een plaatsingsrecht van een gedenkplaatje op een |
                   algemeen herdenkingsmonument voor een periode van tien jaren                            € 98,00



Hoofdstuk 3

Opgraven en herbegraven 

3.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag en/of het verlenen van 
diensten voor:

3.1.1 het opgraven van een stoffelijk overschot                                                € 722,00
3.1.1.1 Indien voor het opgraven van een stoffelijk overschot 
gebruik moet worden gemaakt van een extern bureau wordt het 
onder 3.1.1 genoemd bedrag verhoogd met het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de
 aanvrager medegedeelde kosten blijkend uit een begroting die 
door de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, 
onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.
3.1.1.1.2 Indien een begroting als bedoeld onder 3.1.1.1 is uitgebracht 
wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na 
de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, 
tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
3.2 het samenvoegen van overledenen in één bestaand graf                      € 1.551,50*
3.2.1 het samenvoegen van overledenen in één bestaand 
graf op bijzondere uren als bedoeld in Hoofdstuk 1, punt 4 van deze 
Tarieventabel                                                                                                € 2.327,50*.
3.3 het verwijderen van asbussen of urnen                                                   €   129,50 

Hoofdstuk 4 

Overige diensten 

1.  Het tarief bedraagt voor lopende onderhoudsrechten voortkomend uit verordeningen 
 heffingsjaar 2018 en oudere heffingsjaren:

4.1.1 onderhoud per jaar                                                                                  € 48,50 **
4.1.2 afkoop van resterende jaren **

 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.
 1 jaar factor 1; 2 jaar factor 2; 3 jaar factor 2; 4 jaar factor 2;
 5 jaar factor 3; zes jaar factor 4; 7 jaar factor 5; 8 jaar factor 5;
 9 jaar factor 5; 10 jaar factor 6; 11 jaar factor 7; 12 jaar factor 8;
 13 jaar factor 8; 14 jaar factor 8; 15 jaar factor 9; 16 jaar factor 10;
 17 jaar factor 11; 18 jaar factor 11; 19 jaar factor 11, 20 jaar factor 12



       4.1 Het tarief bedraagt voor:

4.1.1 het overschrijven van grafrechten, per graf                           €   36,00
4.1.2 een lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer                           € 412,50 

4.2    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.2.1 voor de aanleg van een grafkelder                                                           € 503,00
4.2.2 voor de aanleg van een grafkelder voor een kindergraf                           € 376,00 
4.2.3 voor het aanleggen en/of aanbrengen van gedenktekens 

in afwijking van de voorschriften als opgenomen in 
artikel 13 van de “Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen 
Noardeast-Fryslân”                                                                                           € 182,50

4.2.4 het plaatsen van een voorzetplaat op een urnenzuil
op de gemeentelijke begraafplaats Ternaard                                                    € 195,00

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

** Betreft voorwaarden van verordeningen heffingsjaar 2018 en ouder.

Behoort bij raadsbesluit van 16 december 2021

De griffier van de gemeente Noardeast-Fryslân  

de griffier,

{{Signer1}}

mr. S.K. Dijkstra
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