
Bijlage e behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 

en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Tarieventabel Begraafplaatsrechten 2023
Artikel 1.1 Verlenen van rechten

2023

1.1.1

1.1.1.1 voor een periode van 20 jaar € 3.087,77

1.1.1.2 voor verlenging van het uitsluitend recht met 10 jaar € 1.548,00

1.1.2

1.1.2.1 voor een periode van 20 jaar € 1.869,13

1.1.2.2 voor verlenging van het uitsluitend recht met 10 jaar € 938,68

1.1.3

1.1.3.1 voor een periode van 20 jaar € 1.498,60

1.1.3.2 voor verlenging van het uitsluitend recht met 10 jaar € 749,30

Artikel 1.2 Begraven

2023

1.2.1

€ 749,30

1.2.2

€ 469,34

1.2.3

€ 279,96

1.2.4

€ 187,74

1.2.5

Artikel 1.3 Bijzetten van asbussen en urnen

2023

1.3.1

€ 469,34

1.3.2

€ 103,75

1.3.3

€ 187,74

1.3.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in artikel 

1.2.1., 1.2.2, en 1.2.3, verhoogd met:

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 vóór 09.00 uur dan wel op werkdagen na 15.00 uur en 

zaterdag vóór 14.00 uur of na 16.00 uur. 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een 

persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven;

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder wordt geheven

Voor het begraven van een overleden kind beneden één jaar en van een 

dood geborene wordt geheven

Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn op buitengewone uren 

wordt het recht, bedoeld in artikel 1.3.1. en 1.3.2 verhoogd met:

Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particulier graf 

wordt geheven

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnennis of 

urnenkelder wordt geheven;

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

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

artikel 1.2.5.

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

urnenkelder wordt geheven 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf 

(bestemd voor een dood geborene of een kind tot 12 jaar) wordt geheven;



Artikel 1.4 Onderhoudsrecht

2023

1.4.1

a voor een graf voor volwassenen (vanaf 12 jaar); € 121,86

b voor een graf voor een dood geborene of kind (tot 12 jaar); € 60,93

c voor een urnenkelder; € 60,93

d voor een urnennis. € 60,93

1.4.2

Afkoop onderhoud voor een graf voor volwassenen (vanaf 12 jaar)

2023

1 jaar € 121,86

10 jaar € 938,68

20 jaar € 1.523,30

Afkoop onderhoud voor een graf voor een dood geborene of kind (tot 12 jaar)

2023

1 jaar € 60,93

10 jaar € 469,34

20 jaar € 757,53

Voor een urnenkelder

2023

1 jaar € 60,93

10 jaar € 469,34

20 jaar € 757,53

Voor een urnennis

2023

1 jaar € 60,93

10 jaar € 469,34

20 jaar € 757,53

Artikel 1.5 Grafbedekking

2023

1.5.1

De rechten kunnen worden afgekocht met ingang van 1 januari van het 

komende belastingjaar, voor 1 jaar, 10 jaar of voor 20 jaar. Bij de eerste 

uitgifte is de maximale afkoopperiode bij een particulier graf 20 jaar, bij een 

algemeen graf is dat 10 jaar. Afhankelijk van het tijdstip waarop tot afkoop 

besloten wordt, wordt de aanslag over het nog lopende belastingjaar 

verrekend met de factuur van afkoop of via de normale aanslag.

Bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt per jaar 

geheven.

Voor een bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt 

per jaar geheven:

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 een gedenkteken: € 74,11

b voor een omrastering: € 118,57

c voor een urnennis: € 60,93

d voor een grafzerk/ liggend gedenkteken € 139,98

1.5.2

€ 153,15

Artikel 1.6 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

2023

1.6.1

€ 27,01

Artikel 1.7 Opgraven en ruimen

2023

1.7.1

€ 1.803,26

1.7.2

€ 716,36

1.7.3

€ 897,51

1.7.4

€ 716,36

1.7.5

€ 502,28

1.7.6

€ 98,81

Artikel 1.8 Overige heffingen

2023

1.8.1

€ 40,08

Voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven van overblijfselen uit 

een particulier graf binnen de wettelijke grafrusttermijn wordt geheven

Voor het op verzoek van de rechthebbende na opgraven weer herbegraven 

van overblijfselen als vernoemd onder lid 1.7.1 in een ander (particulier) graf 

op dezelfde gemeentelijke begraafplaats wordt geheven 

Voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven van overblijfselen uit 

een particulier graf na de wettelijke grafrusttermijn wordt geheven

Voor het op verzoek van de rechthebbende na opgraven weer herbegraven 

van overblijfselen als vernoemd onder lid 1.7.3 in een ander (particulier) graf 

op dezelfde gemeentelijke begraafplaats wordt geheven 

Voor het op verzoek van de rechthebbende weghalen van een asbus met of 

zonder urn uit een urnennis of urnenkelder wordt geheven

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

bedrag geheven 

Voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven van een asbus met of 

zonder urn uit een particulier graf wordt geheven

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven, urnennissen en 

urnenkelders in een daartoe bestemd register wordt geheven

Voor het van gemeentewege op verzoek van belanghebbende afnemen en 

terug plaatsen van grafbedekking van graven of urnennissen wordt 

geheven:


