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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

besluit

met inachtneming van het Algemeen delegatiebesluit, en gelet op artikel 229, eerste 
lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet; 

vast te stellen de:

Verordening tot vierde wijziging van de verordening op de heffing en invordering 
van  lijkbezorgingsrechten 2012

Artikel I

De tarieventabel  behorende bij  de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012,  laatstelijk 
gewijzigd bij collegebesluit van 11 november 2014, wordt conform bijlage I gewijzigd.

Artikel II

Artikel 14 wordt gewijzigd in:

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2016’.

Artikel III  

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing 
op de belastbare feiten die zich voor de in artikel IV, onder b genoemde datum van 
ingang van de heffing hebben voorgedaan.

                      

Artikel IV
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a. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking.

b. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Aldus besloten in de vergadering van het college van 10 november 2015.

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Houten

de secretaris, de burgemeester, 

H.S. den Bieman W.M. de Jong

Bijlage I

Tarieventabel 

behorend bij de 'Vierde wijziging verordening lijkbezorgingsrechten 2012' 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten tarieven

2016

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) van 2.00 x 
1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee overledenen en/of plaatsen in 
of op het graf van twee asbussen met of zonder urn wordt geheven: 

1.1.1 voor een periode van 10 jaar € 1.029,03

1.1.2 voor een periode van 20 jaar € 1.989,23

1.1.3 voor een periode van 30 jaar € 2.949,33

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf (particulier graf) van 
1.75 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee overledenen tot en met 

twaalf jaar en/of het plaatsen in of op het graf van twee asbussen met of zonder 
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urn, wordt geheven:

1.2.1 voor een periode van 10 jaar € 904,75

1.2.2 voor een periode van 20 jaar € 1.740,57

1.2.3 voor een periode van 30 jaar € 2.576,39

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) 
van 1.00 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee asbussen en/of 

urnen, wordt geheven:

1.3.1 voor een periode van 10 jaar € 531,71

1.3.2 voor een periode van 20 jaar € 994,59

1.3.3 voor een periode van 30 jaar € 1.457,37

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

1.4.1 voor een periode van 10 jaar € 283,10

1.4.2 voor een periode van 20 jaar € 497,32

1.4.3 voor een periode van 30 jaar € 711,54

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

1.5.1 voor een periode van 10 jaar € 531,71

1.5.2 voor een periode van 20 jaar € 994,59

1.5.3 voor een periode van 30 jaar € 1.457,37

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

1.6.1 voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt 
geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar, 

vermeerderd met: € 68,93

1.6.2 voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven 
voor het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode.

1.6.3 voor een periode van 20 jaar: een recht gelijk aan tweemaal het bedrag dat wordt 
geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar, 

verminderd met: € 68,93

1.7 Voor het reserveren van een particulier graf bij leven op begraafplaats Oud Wulven 
voor een periode van 20 jaar, wordt geheven per reservering: € 483,70

1.8 Voor het verlengen van een reservering van een particulier graf bij leven op de 
begraafplaats Oud Wulven, met telkens 10 jaar wordt geheven: € 241,82

1.9 Voor het verlenen van het recht op een algemeen graf van 2.00 x 1.00 meter, met 
ruimte voor het begraven van twee overledenen, wordt geheven per persoon:

1.9.1 voor een periode van 10 jaar zonder een recht van verlenging € 531,71

1.9.2 voor een periode van 20 jaar zonder een recht van verlenging € 994,59

1.10 Voor het verlenen van het recht op een algemeen kindergraf van 1.75 x 1.00 meter, 
met ruimte voor het begraven van twee overledenen tot en met twaalf jaar, wordt 

geheven per persoon:
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1.10.1 voor een periode van 10 jaar zonder een recht van verlenging € 469,57

1.10.2 voor een periode van 20 jaar zonder een recht van verlenging € 870,26

1.11 Voor het verlenen van het recht op een algemeen urnengraf van 1.00 x 0.50 meter, 
met ruimte voor het begraven  of plaatsen van één asbus of urn, wordt geheven:

1.11.1 voor een periode van 10 jaar zonder een recht van verlenging € 283,10

1.11.2 voor een periode van 20 jaar zonder een recht van verlenging € 497,32

Hoofdstuk 2 Begraven en bijzetten

2.1 Voor het begraven van een lijk wordt geheven € 550,36

2.2 Voor het begraven/plaatsen van een asbus of urn wordt geheven € 137,40

2.3 Voor het verstrooien van as op een uitstrooiplaats wordt geheven € 118,75

2.4 Voor het begraven op uren welke niet begrepen zijn binnen normale uren wordt het 
recht, bedoeld in onderdeel 2.1 verhoogd met: € 275,16

2.5 Voor het begraven/plaatsen op uren welke niet begrepen zijn binnen normale uren 
wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.2 verhoogd met: € 68,78

2.6 Voor het verstrooien op uren welke niet begrepen zijn binnen normale uren wordt 
het recht, bedoeld in de onderdelen 2.3 verhoogd met: € 59,78

2.7 Onder normale uren wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 
en met 15.00 uur, met uitzondering van die dagen welke als een erkende feestdag 

zijn aangewezen.

Hoofdstuk 3 Grafbedekking en onderhoud

3.1 Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als 
bedoeld in artikel 17 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen van 

de gemeente Houten, wordt geheven: € 98,29

3.2 Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als 
bedoeld in artikel 21 van de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen van 

de gemeente Houten, wordt geheven: € 98,29

3.3 Voor het afgeven van een vergunning voor het repareren of aanpassen van 
grafbedekking van graven met bijzondere waarde en/of gelegen in de zogenaamde 

beschermde gebieden van de begraafplaats Prinses Ireneweg, als bedoeld in 
artikel 21 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen van de 

gemeente Houten, wordt geheven: € 98,29

Hoofdstuk 4 Overige kosten

4.1 Voor het luiden van de klok wordt geheven: € 37,76

4.2 Voor het overschrijven van een recht op een graf met uitsluitend recht wordt 
geheven: € 68,93

4.3 Voor het schudden van een eigen graf voor onbepaalde tijd wordt geheven: € 994,59

4.4 Voor het schudden van een eigen graf voor bepaalde tijd wordt geheven: € 368,77
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4.5 Voor het plaatsen van een grafkelder per plaatsing wordt geheven: € 2.390,02

Behorende bij het raadsbesluit van 17 april 2012.

De griffier,                                                                                                De voorzitter,

P.M.H. van Ruitenbeek                                                                           C.H.J. Lamers
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