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Toelichting wijzigingen Verordening Lijkbezorgingsrechten en samenvoeging met de tabel 2012 
behorend bij de verordening Lijkbezorgingsrechten 
 
 
De wijzigingen in de Verordening Lijkbezorgingsrechten, de tabel 2012 behorend bij de verordening 
Lijkbezorgingsrechten en de samenvoeging van de verordening en de tabel zijn in deze toelichting nader 
belicht.  

 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
- toegevoegd zijn c. eigen kindergraf, d. eigen foetusgraf. Vervallen zijn Algemeen urnengraf en 

algemene urnenruimte. Deze worden niet meer uitgegeven. 
 
Tarieventabel 
 
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 
 
- 1.2.4 de verwijzingen naar 1.2.2. en 1.2.3 zijn gewijzigd in 1.2.5 en 1.2.6. Voor de volledigheid zijn 

1.2.5 verlenen van grafrechten met betrekking tot een enkelvoudige grafkelder voor onbepaalde tijd en 
1.2.6 verlenen van grafrechten met betrekking tot een dubbele grafkelder boor onbepaalde tijd met de 
bijbehorende tarieven toegevoegd. 

 
Hoofdstuk 5 Onderhoud voor 20 jaar 
 
- Dit hoofdstuk is hernoemd tot “Onderhoud begraafplaats of monument”. In dit hoofdstuk staan in 
 verband met de uitgebreide mogelijkheden van uit te geven graven niet meer uitsluitend de tarieven 
 voor het onderhoud van 20 jaar vermeld maar ook van graven voor onbepaalde tijd en graven voor een 
 periode van 80 jaar. Ook wordt hier het tarief voor het onderhoud aan het monument van een eigen graf 
 voor onbepaalde tijd bepaald. Om een duidelijk onderscheid te maken in de verschillende soorten van 
 onderhoud en waarop de tarieven betrekking hebben is het hoofdstuk hernoemd. Tevens is het tarief 
 voor het onderhoud aan het monument verplaatst naar 5.1.11 om het onderscheid beter zichtbaar te 
 maken. De andere onderdelen zijn daarom hernummerd. 
- Toegevoegd is 5.1.12: Dit is een hernummering. Dit stond voorheen genummerd onder  hoofdstuk 7  
     “verlenging onderhoud". Daar dit tarief niet op een verlenging van het onderhoud van de  
     begraafplaats betrekking heeft maar op het onderhoud van het gedenkteken is nummering onder 
     hoofdstuk 5 “Onderhoud begraafplaats of monument” beter van toepassing. 
- Toegevoegd is 5.1.13: De tarieventabel voorzag niet in een tarief voor graven waarvoor vóór 1976 het 
 uitsluitend recht was afgekocht en tot op heden nooit onderhoud is betaald. Tot dan gold de regel dat 
 geen onderhoudskosten hoefden te worden betaald wanneer nog geen bijzetting had plaatsgevonden 
 en derhalve geen gedenkteken was geplaatst. In de onderhoudskosten toentertijd was wel het 
 onderhoud van de grafsteen en beplanting inbegrepen. Wanneer nu de eerste begraving in het graf 
 plaatsheeft, zijn derhalve alsnog onderhoudskosten verschuldigd. Het bedrag wordt jaarlijks in rekening 
 gebracht en is herrekend naar het bedrag van 20 jaar onderhoud. 
 
 
Hoofdstuk 6 Onderhoud gedurende het eerste jaar 
 
- Ook dit hoofdstuk is, om verwarring te voorkomen, hernoemd tot “Onderhoud begraafplaats gedurende 
 het eerste jaar” 
 
Hoofdstuk 7 Verlenging onderhoud 
 
-  Ook dit hoofdstuk is, om dezelfde als onder Hoofdstuk 5 aangegeven reden hernoemd tot “Verlenging 
onderhoud begraafplaats” 
- 7.1 is het onjuist gebruikte woord “de” verwijderd. 
 
 


