
 

Bijlage B 

TARIEVENTABEL R.-K. Begraafplaatsen Immanuel Parochie  

Vastgesteld door het Parochiebestuur Immanuel in de vergadering van: 05 maart 2018 

 

Tarieven art.42 van het reglement¹ 

 
 

Voor het vestigen van een grafrecht worden de volgende tarieven geheven¹:     

 

                        A             B                C  
 

1.     Enkel graf, voor een tijdvak van twintig (20) jaar : €   500,00   €   750,00  € 1.000,00 

(Gezien de samenstelling van de grond is dit in  

Weiteveen en Steenwijksmoer niet mogelijk) 

 

2. Enkel graf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar: €   700,00    € 1.050,00    € 1.400,00 

 

3. Dubbel graf, voor een tijdvak van twintig (20) jaar: € 1.000,00   € 1.500,00    € 2.000,00 

(Gezien de samenstelling van de grond is dit in  

Weiteveen en Steenwijksmoer niet mogelijk)  

4. Dubbel graf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar: € 1.400,00   € 2.100,00    € 2.800,00 

 (Onder een dubbelgraf wordt verstaan  

twee naast elkaar of twee boven elkaar) 

5. Een kindergraf, voor een tijdvak van twintig (20) jaar: €    200,00   €    300,00    €    400,00 

 (Gezien de samenstelling van de grond is dit in  

Weiteveen en Steenwijksmoer niet mogelijk) 

6. Een kindergraf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar: €    350,00   €    525,00    €    700,00 

 

7. Het bijzetten van een enkele urn in de urnenmuur of 

 urnengraf voor een tijdvak van twintig (20) jaar  €    500,00    €   750,00    € 1.000,00 

Voor het bijzetten van een urn in een enkel graf  

geldt het tarief van een enkel graf (zie punt 1 en 2) 
( Hierdoor wordt een enkel graf een dubbel graf) 

 

Voor het bijzetten van een enkele urn in een dubbel graf  

geldt het tarief van een enkel graf  (zie punt 1, 2 en 8)  

( Hierdoor wordt een dubbel graf een familiegraf)² 

 

¹) Indien voor de Actie Kerkbalans minstens het drempelbedrag ( € 75,00) wordt betaald, gelden de bedragen in kolom A; indien er 

minder wordt betaald, geldt kolom B; als er geen kerkbijdrage wordt betaald, geldt kolom C. 

²) In een familiegraf kunnen maximaal vier (4) overledenen begraven liggen, bestaande uit minimaal twee stoffelijke overschotten 

plus één of twee asbussen. De duur van het bijzetten in een dubbel graf is afhankelijk van het nog resterende grafrecht. Wanneer 

dit binnen de wettelijke termijn van tien jaar grafrust is, moet het grafrecht van het volledige familiegraf worden verlengd. 



 

 

 

 

 

Het grafrecht is als volgt samengesteld: 

a. een bedrag voor werkzaamheden aan het (urnen-) graf; 

b. een bedrag voor het grafrecht; 

c. een bedrag ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan de begraafplaats,  

             voor de duur van het grafrecht; 

d. een bedrag ter bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van grafmonumenten, 

 inclusief fundering en/of beplanting na het eindigen van het grafrecht. 

 

Voor het verlengen van een grafrecht worden de volgende tarieven geheven: 

 

                         
1.     Enkel graf, voor een tijdvak van vijf  (5) jaar :   €     100,00 

                    voor een tijdvak van tien (10) jaar:   €     200,00 

                    voor een tijdvak van twintig (20) jaar:   €     400,00 

 

2. Dubbel graf, voor een tijdvak van vijf (5) jaar:         €     200,00 

           voor een tijdvak van tien (10) jaar:              €     400,00   

            voor een tijdvak van twintig (20) jaar:       €     800,00 

 

3. Kindergraf, voor een tijdvak van vijf (5) jaar:        €       50.00 

                                 voor een tijdvak van tien (10) jaar:        €     100,00 

         voor een tijdvak van twintig (20) jaar:       €     200,00 

4. Familiegraf (3 overledenen), voor een tijdvak van vijf (5) jaar:      €     300,00 

             voor een tijdvak van tien (10) jaar:     €     600,00 

             voor een tijdvak van twintig (20) jaar:     €  1.200,00 

 

5. Familiegraf (4 overledenen), voor een tijdvak van vijf (5) jaar:      €     400,00 

             voor een tijdvak van tien (10) jaar:     €     800,00 

             voor een tijdvak van twintig (20) jaar:     €  1.600,00 

6. Voor het delven van een graf geldt het tarief van:   €    300,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De tarieven voor de R.-K. Begraafplaats O.L.V. Koningin van de Vrede in Weiteveen zijn 

momenteel nog lager dan de tarieven die gelden voor de andere R.-K. Begraafplaatsen maar 

worden jaarlijks verhoogd. 

Voor de R.-K begraafplaats O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen gelden in 2019 de 

volgende tarieven ¹ 

             A  B         C 

 

1.     Enkel (urnen) graf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar: €   350,00    €   525,00    €  700,00 

 

2. Dubbel (urnen) graf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar: €   700,00     € 1050,00    € 1400,00 

 (Onder een dubbelgraf wordt in Weiteveen verstaan twee naast elkaar) 

 

3. Bijzetten van een urn in een ( urnen )graf (30) jaar:     €   350,00     € 525,00     €    700,00 

4. Voor het bijzetten van een urn in een enkel graf  

geldt het tarief van een enkel graf (zie punt 1) 

 (Hierdoor wordt een enkel graf een dubbel graf) 

5. Een kindergraf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar:  €   350,00    € 525,00     €    700,00 

 

6. Voor het bijzetten van een enkele urn in een dubbel graf * ²,  

        geldt het tarief van een enkel graf ( zie punt 1)  

          (Hierdoor wordt een dubbel graf een familiegraf)  

 

7. Voor het verlengen van een enkel graf, tien (10) jaar:       €    125,00 

 

8. Voor het verlengen van een dubbel graf, tien (10) jaar:    €    250,00    

 

9. Voor het delven van een graf:  €    130,00 

 (Indien uitbesteed, worden kosten doorberekend) 

 

10. Kosten voor de fundering van een kopstuk (vak D)          €      75,00 

¹) Indien voor de Aktie Kerkbalans minstens het drempelbedrag ( € 75,00) wordt betaald, gelden de bedragen in kolom A; indien er 

minder wordt betaald, geldt kolom B; als er geen kerkbijdrage wordt betaald, geldt kolom C. 

 
²) In een familiegraf kunnen maximaal vier (4) overledenen begraven liggen, bestaande uit minimaal twee stoffelijke overschotten 

plus één of twee asbussen. De duur van het bijzetten in een dubbel graf is afhankelijk van het nog resterende grafrecht. Wanneer 

dit binnen de wettelijke termijn van tien jaar is, moet het grafrecht van het volledige familiegraf worden verlengd. 

 

 

 


