
Gemeentelijke begraafplaatsen Alkmaar 

TARIEVEN VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2023

1. Verlenen van rechten Bedrag in 

(€)

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven voor een periode van 20 jaar 1.601,00

1.1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven voor een periode van 10 jaar 800,00

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven voor een periode van 20 

jaar

1.067,00

1.2.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven voor een periode van 10 

jaar

534,00

1.3 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 en 1.2 met 5 jaar wordt een recht geheven gelijk 

aan een vierde van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode 

van 20 jaar.

1.4 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 en 1.2 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk 

aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 

20 jaar.

1.5 Indien, bij begraving in een graf waarop een uitsluitend recht is gevestigd, de resterende termijn van dit 

uitsluitend recht minder bedraagt dan de wettelijke termijn van 10 jaar waarbinnen een graf niet geroerd mag 

worden wordt een recht geheven:

1.5.1 Berekend per jaar of gedeelte van een jaar, dat het graf niet geroerd mag worden, maar er geen uitsluitend recht 

meer is gevestigd:

79,00

1.5.2 Voor een particulier kindergraf bedraagt het tarief per jaar: 53,00

1.6 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven voor een periode van 10 jaar 430,00

1.7 Voor het verlengen van het uitsluitende recht op een urnennis wordt geheven:

1.7.1 Voor een periode van 5 jaar 127,00

1.7.2 Voor een periode van 10 jaar 254,00

1.8 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenkelder wordt geheven voor een periode van 10 jaar 583,00

1.9 Voor het verlengen van het uitsluitende recht op een urnenkelder wordt geheven:

1.9.1 Voor een periode van 5 jaar 211,00

1.9.2 Voor een periode van 10 jaar 425,00

2. Begraven en bijzetting in een graf, nis of urnenkelder + asverstrooïng

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 7 jaar of ouder wordt geheven:

2.1.1 In een particulier graf of grafkelder 817,00

2.1.2 In een algemeen graf 408,00

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 7 jaar wordt geheven:

2.2.1 In een particulier (kinder)graf of grafkelder 408,00

2.2.2 In een algemeen graf 204,00

2.3 Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats wordt geheven:

2.3.1 Per asbus of urn 91,00

2.4 Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven per bijzetting

2.4.1 In een nis of urnenkelder 133,00

2.4.2 In een particulier graf 217,00

2.5 Voor het begraven van een lijk of het bijzetten in een particulier graf, nis of ur- nenkelder op de zaterdag tussen 

9.00 uur en 12.00 uur, wordt het recht, bedoeld in 2.1 tot en met 2.4 verhoogd met

50%

2.6 Voor het begraven van een lijk of het bijzetten in een particulier graf, nis of ur- nenkelder op andere tijden dan 

van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur dan wel zaterdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur, 

wordt het recht, bedoeld in 2.1 tot en met 2.4 verhoogd met:

100%

3, Bijdrage in de kosten van

3.1 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de grafruimte en de begraafplaats wordt geheven:

3.1.1 Voor een algemeen graf: eenmalig bij uitgifte 443,00

3.1.2 Voor een particulier graf of grafkelder: eenmalig bij uitgifte, het basisbedrag

vermenigvuldigd met een factor conform onderdeel 3.4.

147,00

3.1.3 Voor een bestaand particulier graf of grafkelder: per jaar 147,00

3.1.4 Voor een Voor onbepaalde tijd uitgegeven graf: per jaar 147,00

3.1.5 Voor een Voor onbepaalde tijd uitgegeven graf, zonder enig gedenkteken of grafbedekking: per jaar 73,00

3.1.6 Voor een urnennis:

eenmalig bij uitgifte, het basisbedrag

vermenigvuldigd met een factor conform onderdeel 3.4.

74,00

3.1.7 Voor een urnenkelder:

eenmalig bij uitgifte, het basisbedrag

vermenigvuldigd met een factor conform onderdeel 3.4.

147,00

3.2 Indien meerdere grafruimten in gebruik zijn Voor één graf of grafkelder wordt slechts éénmaal het recht als 

bedoeld in onderdeel 3.1 geheven. Voor de overige grafruimten in gebruik Voor dat ene graf of die grafkelder 

wordt het recht als bedoeld in onderdeel 3.1 verminderd met

50%

3.3 Het recht als bedoeld in onderdeel 3.1 blijft na de beëindiging van het uitsluitend recht op het graf of bij afstand 

van dit recht aan de gemeente verschuldigd tot het tijdstip waarop het graf ingevolge de wet geroerd mag 

worden. Hierbij wordt een gedeelte van een jaar gerekend voor een vol jaar.



3.4 De rechten als bedoeld in onderdeel 3.1 tot en met 3.3 kunnen worden afgekocht voor bepaalde tijd, doch voor 

maximaal 20 jaar door voldoening van een bedrag berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse 

belastingbedrag met een factor overeenkomstig onderstaande tabel. Dit komt overeen met een constante waarde 

berekening waarbij de rente 4 % is.

3.5 Indien jaarlijks een betaling in de kosten van de begraafplaats verschuldigd is als bedoeld in 3.1.3 en 3.1.4 

worden na de eerstvolgende bijzetting als bedoeld in hoofdstuk 2 in een grafruimte bedoeld in 3.1.3 of 3.1.4 deze 

voor bepaalde tijd afgekocht gelijk aan de termijn van verleende rechten, maar niet langer dan 10 jaren, conform 

de berekening als in 3.4.

4, Opgraven en ruimen

4.1 Voor het opgraven van een lijk of overblijfselen van een lijk wordt geheven 950,00

4.2 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt het recht als be- doeld in hoofdstuk 2 geheven.

4.3 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt 25% van het recht als bedoeld in hoofdstuk 

2 geheven.

4.4 Voor het na opgraven opnieuw begraven in een graf dat met het oog op de be- graving van een ander lijk al 

geopend is, wordt 25% van het recht als bedoeld in hoofdstuk 2 geheven.

4.5 Voor het ruimen van overblijfselen van lijken uit een graf of grafkelder op verzoek van de rechthebbende wordt 

geheven, per stoffelijk overschot

295,00

4.6 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn op verzoek van de rechthebbende wordt geheven 188,00

5. Overige heffingen

5.1 Voor het op verzoek van de rechthebbende afnemen en weer plaatsen van een gedenkteken en/of grafbedekking 

wordt geheven

164,00

5.2 Voor het gebruik van de aula incl. het gebruik van de muziekinstallatie wordt geheven:

5.2.1 Voor de eerste 45 minuten: 295,00

5.2.2 Voor ieder volgend half uur of gedeelte daarvan: 146,00

5.3 Voor het doen bespelen van het orgel wordt geheven: 124,00

5.4 Voor een éénmalig te gebruiken houten grafbekisting. 594,00

5.5 Voor het plaatsen van een plaquette op de gedenkplaats:

voor een periode van 10 jaar: 203,00

5.6 Het verlengen van de termijn als bedoeld in 5.5:

5.6.1 Voor een periode van 5 jaar 102,00

5.6.2 Voor een periode van 10 jaar 203,00
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Aantal jaren 
waarvoor 
wordt 

afgekocht 

Factor 

 1. 0,96   11. 8,76 

 2. 1,88   12. 9,38 

 3. 2,77   13. 9,98 

 4. 3,62   14. 10,56 

 5. 4,45   15. 11,11 

 6. 5,24   16. 11,65 

 7. 6,00   17. 12,16 

 8. 6,73   18. 12,65 

 9. 7,43   19. 13,13 

10. 8,11   20. 13,59 






