
 

 

Tarieventabel Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 
Hoofdstuk 1 – Verlenen van rechten 
1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf of nis wordt 

geheven: 
 

1.1.1 Voor graven, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het 
begraven van ten hoogste twee lijken of ten hoogste twee asbussen 

€ 3.340,00 

1.1.2 Voor graven, uitgevoerd als urnenkelder en uitgegeven voor de tijd van 20 
jaar, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen, 
met of zonder urn(en) 

€ 1.451,00 

1.1.3 Voor graven, uitgevoerd als urnenkelder en uitgegeven voor de tijd van 10 
jaar, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen, 
met of zonder urn(en) 

€ 783,00 

1.1.4 Voor kindergraven, uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor het 
daarin bijzetten van ten hoogste twee lijken of ten hoogste twee asbussen 

€ 1106,00 

1.1.5 Voor een graf, uitgevoerd als grafkelder voor de tijd van 20 jaren, 
bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken of ten hoogste 
twee asbussen 

€ 4.688,00 

1.1.6 Voor een open nis, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het 
daarin plaatsen van één urn 

€ 964,00 

1.1.7 Voor een open nis, uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het 
daarin plaatsen van één urn 

€ 515,00 

1.1.8 Voor een gesloten nis, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor 
het daarin plaatsen van ten hoogste twee asbussen, met of zonder 
urn(en) 

€ 1.117,00 

1.1.9 Voor een gesloten nis, uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor 
het daarin plaatsen van ten hoogste twee asbussen, met of zonder 
urn(en) 

€ 613,00 

1.1.10 Toeslag voor nieuw uit te geven graven op de begraafplaats aan de 
Meeuwenlaan 

€ 668,00 

1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met een 
periode van 10 jaar wordt geheven: 

 

1.2.1 voor een graf, genoemd onder 1.1.1 € 1.780,00 

1.2.2 voor een urnenkelder, genoemd onder 1.1.2 en 1.1.3 € 783,00 

1.2.3 voor een kindergraf, genoemd onder 1.1.4 € 613,00 

1.2.4 voor een graf, uitgevoerd als grafkelder, genoemd onder 1.1.5 € 2.344,00 

1.2.5 voor een open nis, genoemd onder 1.1.6 en 1.1.7 € 515,00 

1.2.6 voor een gesloten nis, genoemd onder 1.1.8 en 1.1.9 € 613,00 

1.3 Algemeen graf bedoeld:  

1.3.1 Voor het doen begraven van lijken voor de tijd van 20 achtereenvolgende 
jaren wordt geheven 

€ 838,00 

1.3.2 Voor het doen begraven van lijken in een kindergraf voor de tijd van 20 
achtereenvolgende jaren wordt geheven 

€ 257,00 

1.4 Voor het verlenen van het recht tot het doen verstrooien van as, op het 
urnenveld, gelegen op de gemeentelijke begraafplaatsen van de 
gemeente Woerden 

€106,00 
 



 

Hoofdstuk 2 – Begraven 
2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder 

wordt geheven 
€ 1.369,00 

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt 
geheven 

€ 783,00 

2.3 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt 
geheven 

€ 334,00 

2.4 Voor het plaatsen van een asbus of een urn wordt geheven € 195,00 

2.5 Voor het begraven op buitengewone uren bedoeld in 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
wordt geheven 

€ 559,00 

2.6 Voor het begraven op zaterdag bedoeld in 2,1, 2.2, 2.3, 2.4 wordt een 
extra bedrag geheven van 

€ 225,00 

2.7 Voor het groen maken van het graf tijdens een begrafenis € 55,00 

2.8 Voor het plaatsen van een kist met overledene in een grafkelder wordt 
geheven 

€ 668,00 

2.9 Voor het begraven van een kist met overblijfselen van een overledene 
van een wordt geheven 

€ 334,00 

 
Hoofdstuk 3 – Opgraven en ruimen 
3.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven € 482,00 

3.2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven van de overblijfselen van 
één lijk in hetzelfde of een ander graf wordt geheven 

€ 679,00 

3.3 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven van de overblijfselen van 
twee lijken in hetzelfde of een ander graf wordt geheven 

€ 1.358,00 

3.4 Voor het lichten en overbrengen van een asurn uit de ene urnennis/graf 
naar een andere binnen de algemene begraafplaats wordt geheven 

€ 189,00 

3.5 Voor het ruimen van een graf voor één lijk op verzoek van de 
belanghebbende wordt geheven 

€ 449,00 

3.6 Voor het ruimen van een graf voor twee lijken op verzoek van de 
belanghebbende wordt geheven 

€ 783,00 

3.7 Voor het opgraven en weer opnieuw begraven van overblijfselen van een 
kind onder 12 jaar in hetzelfde of een ander graf wordt geheven  

€ 334,00 

 
Hoofdstuk 4 – Overige heffingen  
4.1 Aula Meeuwenlaan of Rijnhof  

4.1.1 Voor het gebruik van de opbaarkamer in de aula met gebruik van een 
kistkoeling 

€ 564,00 

4.1.2 Gebruik van de opbaarkamer voor één nacht € 142,00 

4.1.3 Voor het gebruik van de aula voor de plechtigheid + muziek + condoleren € 667,00 

4.1.4 Voor het gebruik van de aula voor de plechtigheid + condoleren € 504,00 

4.1.5 Voor het gebruik van de aula voor de plechtigheid + muziek € 416,00 

4.1.6 Voor het gebruik van de aula voor een plechtigheid € 252,00 

4.1.7 Voor het gebruik van de aula voor een condoleance € 252,00 



 

 

 
 
 
 
  

Hoofdstuk 5 -  Jaarlijkse betaling voor reeds uitgegeven graven 
5.1 Voor het van gemeentewege aanbrengen en onderhouden van 

beplantingen op en bij graven voor onbepaalde tijd op de algemene 
begraafplaats Meeuwenlaan, welke voor 1 januari 1982 werden 
uitgegeven, alsmede het schoon houden van de graven, wordt een recht 
geheven van 
 
per kalenderjaar voor elk reeds begraven of nog te doen begraven 
stoffelijk overschot tot en met het jaar van ruimen conform lid 2. 

 
 
 
 
€ 74,00 

5.2 Het in lid 1 genoemde onderhoudsrecht kan alsnog worden afgekocht 
voor een bedrag van 

€ 767,00 

5.3 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op graven van 
de begraafplaatsen aan de Torenwal en de Meeuwenlaan, waarvan het 
onderhoud voor 1 januari 1976 niet van gemeentewege heeft 
plaatsgevonden. 

 

5.4 Het onderhoud van de gedenkstenen op de graven geschiedt door de 
rechthebbende van de graven. 
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