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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelet op het voorstel van het college van 14 november 2017, nr.17/742;
gelet op artikel 216, 219 en 229, lid 1, onderdelen a en b van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de navolgende:
Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering
van lijkbezorgingsrechten 2018, zoals deze luidt per 1 januari 2018
Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten op de begraafplaatsen

1.1

Voor een particulier graf voor de periode van 20 jaar worden de volgende rechten geheven:

1.1.1

Op de begraafplaatsen te Emmen en aangewezen gedeelten op de begraafplaatsen van
Klazienaveen, Erica en Nieuw-Dordrecht
a.
Graf eerste verdieping volwassene
b.
Graf tweede verdieping volwassene

€
€

1.987,00
2.291,00

Op de overige begraafplaatsen,
a.
Graf volwassene

€

959,00

1.1.3

a.
b.

€
€

496,00
403,00

1.2

Voor particuliere graven kan het grafrecht voor een periode van telkens 10 jaar
worden verlengd, doch nimmer langer dan tot het tijdstip van geslotenverklaring
door het college van de desbetreffende begraafplaats.
Hiervoor worden de volgende rechten geheven:

1.2.1

Op de begraafplaatsen te Emmen en aangewezen gedeelten op de begraafplaatsen te
Klazienaveen, Erica en Nieuw-Dordrecht
a.
Graf eerste verdieping volwassene
b.
Graf tweede verdieping volwassene

1.1.2

Graf kind in de leeftijd van 1-6 jaar
Graf kind in de leeftijd van 0-1 jaar

1.2.2 Op de overige begraafplaatsen;
a.
Graf volwassene
Graf kind in de leeftijd van 1-6 jaar
Graf kind in de leeftijd van 0-1 jaar

€ 805,00
€ 1001,00
€

333,00

€
€

170,00
93,00

1.2.3

a.
b.

1.3

Voor een algemeen graf voor de periode van 10 jaar worden de volgende rechten
geheven:

€ 1.052,00

1.3.1

Op de begraafplaatsen te Emmen per verdieping

€ 638,00

1.3.2

Op de overige begraafplaatsen per oppervlak

€ 638,00

1.4

Bij begraving of bijzetting in een particulier graf, met gelijktijdige verlenging van de
uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de resterende uitgiftetermijn gelijk is

1

aan de wettelijke grafrusttermijn wordt een recht geheven van: het product van
het aantal jaren maal een 20e deel van de rechten van het oorspronkelijk bepaalde
recht genoemd in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel.
Hoofdstuk 2
Asbestemmingen
2.1

2.2

Ten aanzien van particuliere urnengraven/urnennissen in een urnenmuur worden de
volgende rechten geheven:
a.
Het beschikbaar stellen van een particulier urnengraf/urnennis voor de periode
van 20 jaar
b.
Het onderhoud van een particulier urnengraf/urnennis
voor de periode van 20 jaar
c.
Het bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf/urnennis

€
€

759,00
72,00

Desgewenst kan voor particuliere urnengraven urnennissen in een urnenmuur het grafrecht
voor de periode van 10 jaar verlengd worden, doch nimmer langer dan het tijdstip van
geslotenverklaring van de betreffende begraafplaats door het college.
Hiervoor worden de volgende rechten geheven:
a.
Het beschikbaar stellen van een particulier urnengraf/urnennis
b.
Het onderhoud van een particulier urnengraf/urnennis

€
€

534,00
381,00

Hoofdstuk 3

Aktes

Voor elke akte van overschrijving van een recht van een particulier graf,
particulier urnengraf of particuliere urnennis wordt een recht geheven van:
Hoofdstuk 4
4.1.

4.2.

5.1.
5.2.
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

€ 15,00

Kelders

Voor het verkrijgen van een bevoegdheid tot het stichten van een grafkelder,
een gemetseld graf of een betonnen graf, berekend naar de inhoud per halve
kubieke meter (buitenwerks gemeten) van een grafkelder of een graf,
wordt een recht geheven van:
Voor het gebruik van een grafkelder op het nieuwe gedeelte van de algemene
begraafplaats Klazienaveen wordt bij een grafrecht voor een periode van 20 jaar
een recht geheven van:

Hoofdstuk 5

€ 1.207,00

€

72,00

€ 1.339,00

Het begraven van stoffelijke overschotten

Voor het begraven van een stoffelijk overschot wordt een recht geheven van:
Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind van 1-6 jaar
wordt een recht geheven van:
Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind van 0-1 jaar
wordt een recht geheven van:
Voor het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot in hetzelfde graf
wordt een recht geheven van:
Voor het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot in een ander
graf op dezelfde begraafplaats of een andere algemene begraafplaats in de
gemeente Emmen wordt een recht geheven van:
Voor het opgraven van een stoffelijk overschot om te worden herbegraven
op een andere begraafplaats dan in de gemeente Emmen of om te worden
gecremeerd, wordt een recht geheven van:
Voor het omzetten van een particulier graf dat is uitgegeven als één diep graf
naar een twee diep graf, wordt een recht geheven van:
Voor een begraving op een zaterdag, behalve indien deze valt direct voor
of na een algemeen erkende christelijke feestdag, wordt een extra recht
geheven van:
Voor een begraving indien deze meer dan 30 minuten later arriveert op
de begraafplaats dan de afgesproken tijd kan per half uur een extra recht
worden geheven van:

€

586,00

€

380,00

€

148,00

€

740,00

€ 1.210,00
€

740,00

€

740,00

€

421,00

€

30,00
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Hoofdstuk 6
6.1

6.2.
6.3
6.4

6.5
6.6

Voor het onderhouden en schoonhouden van de begraafplaats, inclusief dat
van de graven en van de daarop aangebrachte opstallen en beplanting, wordt
voor de periode van 20 jaar een recht van afkoop geheven van:
a.
Voor een particulier graf
b.
Voor een particulier graf voor kinderen in de leeftijd van 1-6 jaar
c.
Voor een particulier graf voor kinderen in de leeftijd van 0-1 jaar
Voor het onderhoud, bij gelijktijdige afname, van twee naast elkaar gelegen
particuliere graven wordt voor de periode van 20 jaar een recht van afkoop
geheven van:
Voor het onderhoud van een algemeen graf wordt voor de periode van 10 jaar
een recht van afkoop geheven van:
Voor het onderhoud bij verlenging van het grafrecht wordt voor de periode van
10 jaar een recht van afkoop geheven:
a.
Voor een particulier graf
b.
Voor een particulier graf voor kinderen in de leeftijd van 1-6 jaar
c.
Voor een particulier graf voor kinderen in de leeftijd van 0-1 jaar
Voor het onderhoud bij verlenging van het grafrecht van twee naast elkaar gelegen
particuliere graven wordt voor de periode van 10 jaar een recht van afkoop geheven
van:
Voor het onderhoud van een particulier graf, welke voor onbepaalde tijd is
uitgegeven, wordt een recht van afkoop geheven van:

Hoofdstuk 7
7.1
7.2
7.3

8.3
8.4

€ 1.319,00
€ 612,00
€ 331,00
€ 1.979,00
€

628,00

€
€
€

659,00
306,00
199,00

€

991,00

€ 1.319,00

Bijzetting asbus in graf

Voor het recht van bijzetten van een asbus in een particulier graf wordt
een tarief geheven van:
Voor de levering van een asbuskelder wordt een tarief geheven van:
Bijzetten op zaterdag

Hoofdstuk 8
8.1
8.2

Onderhoud

€
€
€

72,00
179,00
117,00

€

72,00

€

117,00

€

220,00

Verstrooiing

Voor het recht van verstrooien wordt een recht in rekening gebracht van:
Voor een asbus die reeds is bijgezet op een der algemene begraafplaatsen wordt
geen recht in rekening gebracht.
Voor het recht van verstrooien wanneer dit op zaterdag plaatsvindt wordt een recht
in rekening gebracht van:
Voor het recht van een gedenkplaatje op een verstrooimonument, voor de
termijn van 15 jaar, wordt een recht geheven van:
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Hoofdstuk 9
9.1

Voor het aanbrengen van een gedenkteken op een particuliere gedenkplaats
wordt voor de periode van 10 jaar een recht geheven van:

Hoofdstuk 10
10.1

11.2

€

138,00

€

264,00

Vergunning gedenktekens

Voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot het plaatsen van voorwerpen op een
algemeen graf, een particulier graf of particuliere urnenruimte uitgegeven voor
01-01-2011, wordt een recht geheven van:

Hoofdstuk 11
11.1

Gedenkplaats

Inwerkingtreding en citeerartikel

De "Tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering
van lijkbezorgingsrechten 2017 van 22 december 2016, wordt ingetrokken met ingang
van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.
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11.3

11.4
11.5

In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze tarieventabel in werking
treedt ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang
van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare
feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van leges in die
periode plaatsvindt.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
Deze tarieventabel kan worden aangehaald als "Tarieventabel 2018, behorende bij de
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018, zoals deze
luiden per 1 januari 2018”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 14 december 2017.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

H.F. Oosterhout
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