
Kosten begraafplaatsen verordening op de heffing en invordering van rechten voor het 
gebruik van de algemene begraafplaatsen der gemeente Heerlen

Grafruimten (art. 5)                                                                                 2021
Het tarief voor het verkrijgen van een uitsluitend recht

1. nieuw volwassenengraf (vanaf 12 jaar)
a. 10 jaar € 2091,40
b. 20 jaar € 2846,40
c. 30 jaar € 3601,60

2. nieuw kindergraf
a. 10 jaar € 1161,90
b. 20 jaar € 1626,60
c. 30 jaar € 2091,40

3. nieuwe asbus in urnenmuur / urnenvloer per nieuwe grafruimte
a. 10 jaar € 942,40

4. nieuwe algemene grafruimte NIET te verlengen (Imstenrade) rechten gemeente
a. 10 jaar € 589,50

5. nieuwe KEUZE grafruimte (Akerstraat en Heerlerheide)
a. 10 jaar € 3717,50
b. 20 jaar € 4473,90
c. 30 jaar € 5228,10

6. nieuw in galerij grafruimte
a. 20 jaar € 4473,90
b. 30 jaar € 5228,10

7. verlenging voor 5-10-15-20  jaar: per jaar
a. volwassenengraf / urnennis / urnenvloer € 379,- € 758,- € 1137,- € 1516,- € 75,80
b. kindergraf                                             € 235,- € 470,- € 705,-  € 940,- € 47,00
c. keuze grafruimte € 75,80
d. galerij grafruimte € 105,00

8. reserveren nieuwe grafruimte
a. 10 jaar € 1743,00

Overboeking grafruimten (art. 6)
1. overboeken van een grafrecht € 8,60



Begraven/bijzetten (art. 7)
1. begraven stoffelijk overschot 9.00 – 15.00 uur maandag t/m zaterdag niet erkende feestdagen

a. persoon van 12 jaar of ouder € 697,50
b. kind van 1 tot 12 jaar € 290,80
c. kind tot 1 jaar of doodgeboren kind, meerling in dezelfde kist € 145,60
d. vanaf 15.00 uur wordt art 6.1.a t/m c opgehoogd met € 145,60
e. voor elk volgend kwartier wordt art 6.1.d verder verhoogd met € 28,10

2. bijzetten asbussen 9.00 – 15.00 uur maandag t/m zaterdag niet erkende feestdagen
a. persoon van 12 jaar of ouder € 290,80
b. kind van 1 tot 12 jaar € 116,60
c. kind tot 1 jaar of doodgeboren kind € 58,50
d. vanaf 15.00 uur wordt art 6.2.a t/m c opgehoogd met € 145,60
e. voor elk volgend kwartier wordt art 6.2.d verder verhoogd met € 28,10

3. verstrooien van as 9.00 – 15.00 uur maandag t/m zaterdag niet erkende feestdagen
a. familie/nabestaanden aanwezig € 168,80
b. familie/nabestaanden NIET aanwezig € 71,60
c. vanaf 15.00 uur wordt art 6.3.a t/m b opgehoogd met € 145,60
d. voor elk volgend kwartier wordt art 6.3.c verder verhoogd met € 28,10

Opgraven en herbegraven (art. 8)
1. Het tarief voor het recht:

a. om een asbus op te graven € 290,80
b. in behandeling nemen verzoek tot opgraving stoffelijke resten € 70,00

Plaatsen van een graf- en gedenkteken (art. 9)
Tarief voor een vergunning tot het plaatsen van een graf- of gedenkteken:
4. vergunning tot het plaatsen van een gedenkplaatje op afdekking nis in urnenmuur

a. tot maximaal 40 tekens € 151,40
b. meerprijs per teken € 1,80
c. het gedenkplaatje wordt uitsluitend door de gemeente Heerlen geleverd en 

geplaatst
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