
Tarief  

Hoofdstuk 1     Verlenen van rechten 2017

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven:

1.1.1.1 voor een periode van 15 jaar: 2.279,00€     

1.1.1.2 voor een periode van 20 jaar: 2.563,00€     

1.1.1.3 voor een periode van 25 jaar: 2.797,00€     

1.1.1.4 voor een periode van 30 jaar: 2.990,00€     

1.1.2 voor een periode van 40 jaar (betreffende een particulier kindergraf): 1.495,00€     

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven:

1.2.1 voor een periode van 10 jaar : 811,00€        

1.2.2 voor een periode van 10 jaar inclusief urnenkelder: 878,00€        

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven: 

1.3.1 voor een periode van 10 jaar: 878,00€        

1.3.2 voor een periode van 10 jaar in de urnenmuur bij Monster (inclusief afdichtingsplaatje): 892,00€        

1.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gedenkplaats (particuliere gedenkplaats) wordt geheven: 

1.4.1 voor een periode van 10 jaar: 1.034,00€     

1.5 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een grafkelder wordt geheven:

1.5.1 voor een periode van 30 jaar: 4.457,00€     

1.6 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf, zijnde een keuzegraf buiten de volgorde en 

binnen een bestaand grafvak wordt geheven:

1.6.1 voor een periode van 15 jaar: 2.992,00€     

1.6.2 voor een periode van 20 jaar: 3.275,00€     

1.6.3 voor een periode van 25 jaar: 3.510,00€     

1.6.4 voor een periode van 30 jaar: 3.702,00€     

1.7 Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen wordt geheven:

1.7.1.1 voor een periode van   5 jaar voor de onderdelen 1.1, 1.5 en 1.6: 513,00€        

1.7.1.2 voor een periode van 10 jaar voor de onderdelen 1.1, 1.5 en 1.6: 926,00€        

1.7.1.3 voor een periode van 20 jaar voor de onderdelen 1.1, 1.5 en 1.6: 1.564,00€     

1.7.2 voor een periode van 10 jaar voor de onderdelen 1.2, 1.3: 593,00€        

1.7.3 voor een periode van 10 jaar voor onderdeel 1.4: 724,00€        

Hoofdstuk 2     Begraven

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

2.1.1 in een particulier graf: 984,00€        

2.1.2 in een algemeen graf: 984,00€        

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan één jaar wordt geheven:

2.2.1 in een particulier graf: 208,00€        

2.2.2 in een algemeen graf: 208,00€        

2.3 Voor het begraven van een lijk van een kind ouder dan één jaar en jonger dan 12 jaar wordt geheven:

2.3.1 in een particulier graf: 426,00€        

2.3.2 in een algemeen graf: 426,00€        

2.4

Voor het na ruimen van een graf begraven van de overblijfselen van een lijk in een particulier graf wordt geheven: 984,00€        

2.5 Voor het verwijderen en terugplaatsen van grafbedekking (gedenktekens) wordt geheven:

2.5.1 indien machinaal: 162,00€        

2.5.2 indien handmatig: 389,00€        

2.6 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.1, 2.2 en 2.3, verhoogd met: 

681,00€        

2.7 Onder buitengewone uren wordt verstaan: zondagen, en de volgende algemeen erkende feestdagen (ingevolge 

art. 3 van de Algemene termijnenwet): Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, 

Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag,Tweede Kerstdag.

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1.1 op een particulier graf: 108,00€        

3.1.2 in een particulier graf: 379,00€        

3.1.3 in een particuliere urnennis: 108,00€        

3.2

Voor het bijzetten van asbussen met of zonder urn op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in onderdeel 

3.1, verhoogd met: 681,00€        

3.3 Onder buitengewone uren wordt verstaan: zondagen, en de volgende algemeen erkende feestdagen (ingevolge 

art. 3 van de Algemene termijnenwet): Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, 

Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag,Tweede Kerstdag.
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Hoofdstuk 4 Verstrooien van as

4.1 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

4.1.1 op een particulier graf: 108,00€        

4.1.2 in een particulier graf: 379,00€        

4.1.3 op een verstrooiingsplaats: 108,00€        

4.2 Voor het aanbrengen van een gedenkplaatje met naam nabij de verstrooiingsplaats wordt geheven: 33,00€          

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

5.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 19 van 

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Westland 2013 wordt geheven: 101,00€        

5.2 Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als bedoeld in artikel 16 van de 

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Westland 2013, wordt geheven: 101,00€        

5.3 De afkoop van het algemene onderhoud bedraagt:                                                               

5.3.1.1 voor 10 jaar (uitgifte urnennis of urnengraf): 485,00€        

5.3.1.2 voor 10 jaar (verlenging urnennis of urnengraf): 485,00€        

5.3.2.1 voor   5 jaar (verlenging particulier graf / keuzegraf / grafkelder): 279,00€        

5.3.2.2 voor 10 jaar (verlenging particulier graf / keuzegraf / grafkelder): 485,00€        

5.3.2.3 voor 20 jaar (verlenging particulier graf / keuzegraf / grafkelder): 794,00€        

5.3.3.1 voor 10 jaar (uitgifte gedenkplaats): 485,00€        

5.3.3.2 voor 10 jaar (verlenging gedenkplaats): 485,00€        

5.3.4 voor 15 jaar (algemeen graf): 654,00€        

5.3.5.1 voor 15 jaar (uitgifte particulier graf / keuzegraf): 654,00€        

5.3.5.2 voor 20 jaar (uitgifte particulier graf / keuzegraf): 794,00€        

5.3.5.3 voor 25 jaar (uitgifte particulier graf / keuzegraf): 909,00€        

5.3.5.4 voor 30 jaar (uitgifte particulier graf / keuzegraf / grafkelder): 1.003,00€     

5.3.6 voor 30 jaar (algemeen kindergraf): 1.003,00€     

5.3.7 voor 40 jaar (uitgifte particulier kindergraf): 1.143,00€     

5.4 De afkoop van het algemene onderhoud voor een particulier graf, uitgegeven voor 2005, overeenkomstig de 

beheerverordening van gemeentewege uit te voeren, bedraagt per jaar: 89,00€          

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van particulier graf, particuliere urnennis, particuliere 

gedenkplaats, particuliere grafkelder.

6 Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf, particuliere urnennis, particuliere gedenkplaats of 

particuliere grafkelder in een daartoe bestemd register wordt geheven: 28,00€          

Hoofdstuk 7 Opgraven of ruimen

7.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven: 984,00€        

7.2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf of een ander wordt geheven: 984,00€        

7.3 Voor het opgraven en/of herbegraven van een asbus of urn wordt geheven: 108,00€        

7.4

Voor het na de wettelijke grafrusttermijn en op verzoek van de rechthebbende op een particulier graf opgraven en 

verdiepen van aanwezige stoffelijke resten binnen het graf, wordt geheven: 437,00€        

7.5 Voor het na ruiming van een graf bijeen brengen van de overblijfselen van een lijk in:

7.5.1 een kleine beenderenkist voor crematie of herbegraven wordt geheven: 108,00€        

7.5.2 een grote beenderenkist voor crematie of herbegraven wordt geheven: 189,00€        

Hoofdstuk 8 Gebruik aula en overige voorzieningen

8.1 Voor het gebruik van de aula wordt geheven:

8.1.1 voor maximaal anderhalf uur: 457,00€        

8.1.2 voor ieder volgend kwartier of gedeelte daarvan: 53,00€          

8.1.3 op zaterdagen wordt het recht als bedoeld in de onderdelen 8.1.1 en 8.1.2 verhoogd met: 206,00€        

8.1.4 op zondagen en de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen erkende feestdagen 

(nieuwjaarsdag, goede vrijdag, tweede Paasdag, koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste 

Kerstdag en tweede Kerstdag) wordt het recht als bedoeld in de onderdelen 8.1.1 en 8.1.2 verhoogd met: 325,00€        

8.1.5 voor het gebruik van de aula op de begraafplaats in Maasdijk zonder dienst: 196,00€        

8.1.6 voor het gebruik van de aula op de begraafplaats in Maasdijk met dienst: 337,00€        

8.2 Voor het gebruik van de sectiekamer in de aula wordt geheven: 283,00€        

8.3 Voor het gebruik van de begraafplaats, langer dan anderhalf uur, wordt per half uur geheven: 57,00€          

8.4 Voor het afspelen van een presentatie in de aula tijdens de begrafenis wordt geheven: 57,00€          

8.5 Voor het gebruik van de mobiele muziekinstallatie tijdens de begrafenis wordt geheven: 90,00€          

8.6 Voor het luiden van de klok tijdens de begrafenis wordt geheven per half uur of gedeelte daarvan: 37,00€          

8.7 Voor het voorlopen tijdens een begrafenis, bijzetting van een urn of verstrooing wordt geheven: 102,00€        

8.8 Voor het gebruik van de opbaarruimte wordt geheven per etmaal (voor maximaal twee dagen/nachten): 60,00€          

8.9 Voor het gebruik van de familiekamer  in ’s-Gravenzande wordt geheven: 492,00€        

8.10 Voor het gebruik van de familiekamer in Monster, De Lier en Maasdijk wordt geheven: 426,00€        

8.11 Voor het gebruik van de koelingsruimte in ’s-Gravenzande en Monster wordt geheven, maximaal zes werkdagen: 

202,00€        
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8.12 Voor het gebruik van de ruimte voor een opbaring in Maasdijk  wordt geheven, maximaal zes dagen: 281,00€        

8.13.1 Voor het gebruik van de koffiekamer in ’s-Gravenzande, Monster en De Lier ten behoeve van een 

condoleancemiddag of –avond wordt geheven voor maximaal twee uur: 358,00€        

8.13.2 Voor het gebruik van de koffiekamer in ’s-Gravenzande, Monster en De Lier ten behoeve van een 

condoleancemiddag of –avond wordt na de in onderdeel 8.13.1 genoemde termijn van twee uur per uur of gedeelte 

daarvan geheven: 174,00€        

8.13.3 Voor het gebruik van de koffiekamer op zaterdag in ’s-Gravenzande, Monster en De Lier ten behoeve van een 

condoleancemiddag of –avond wordt het totaal van de rechten als vermeld in de onderdelen 8.13.1 en 8.13.2 

verhoogd met: 161,00€        

8.14 Voor het gebruik maken van een tag (elektronische sleutel) wordt naast een borg van € 60, eenmalig geheven: 63,00€          

8.15 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit voor het doen opgraven en het doen vervoeren 

van een lijk overeenkomstig artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging, wordt geheven: 15,00€          

8.16 Na ruiming van een algemeen graf kunnen de aanwezige stoffelijke resten worden bijgezet in een verzamelgraf. Bij 

het verzamelgraf staat een gedenkteken. Nabij dit gedenkteken kan een naamplaatje worden aangebracht. Voor 

het plaatsen van dit naamplaatje wordt geheven: 33,00€          

Deze tarieventabel behoort bij het raadsbesluit van 13 december 2016 tot vaststelling van de 

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017,

De Griffier (plv.),

D. van Vliet
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