


























Enquête Begrafenisondernemers naar de kosten van begraven Leiderdorp (juli 2020) 

 

 Merk je dat de hoogte van de begraafkosten m.b.t. de Algemene Begraafplaats Leiderdorp 
soms een overweging zijn om te kiezen voor een andere begraafplaats?  

Nee, mensen kiezen bewust voor Leiderdorp en nemen de kosten daarbij voor lief. Bij de 
besprekingen van een uitvaart met de familie heeft de ondernemer nog nooit meegemaakt dat 
de tarieven van Leiderdorp een overweging waren om voor een andere begraafplaats te kiezen.  
Het komt wel eens voor dat mensen met een kleine beurs een familiegraf niet kunnen betalen en 
dan kiezen voor een algemeen graf, maar wél in Leiderdorp. 
Wat je wel ziet is dat mensen het onderhoud vaker jaarlijks gaan betalen in plaats van het in een 
keer af te kopen voor 30 jaar. Dit i.v.m. de hoogte van de kosten in één keer. 
 
De ondernemer verwacht niet dat als de tarieven van Leiderdorp naar beneden gaan, dat er dan 
meer begrafenissen in Leiderdorp zullen gaan plaatsvinden. Bij de keuze van een begraafplaats 
zijn de tarieven niet van belang. 
 
Tip/ter overweging om – net als Rhijnhof Leiden en begraafplaats Alphen aan den Rijn – eigen 
graven voor bijvoorbeeld 10, 20 en 30 jaar aan te bieden (en ook afkoop onderhoud daarop aan 
te passen). Dit maakt de aanschaf van een eigen graf voor een grotere groep betaalbaar. 
 
Met betrekking tot de begrafenissen die hij verzorgt heeft hij niet de indruk dat de tarieven in 
Leiderdorp van invloed zijn op de keuze voor eventueel een andere begraafplaats of voor 
crematie. Hij is van mening dat mensen bewust kiezen voor begraven of cremeren, en dat de prijs 
daar in principe geen invloed op heeft. Bij mensen die heel weinig geld hebben en graag willen 
begraven kan er een keuze gemaakt worden om bepaalde diensten (bv. condoleancebezoek of 
condoleren na de begrafenis) weg te laten om de kosten te drukken.  
Voor mensen die kiezen voor een eigen graf, speelt geld meestal geen rol, is zijn ervaring, en is 
dus niet van invloed op de keuze voor een begraafplaats. 
 
soms, want de tarieven van Leiderdorp zijn redelijk aan de hoge kant. Voorbeeld: m.b.t. een 
algemeen graf is er een groot prijsverschil t.o.v. Koudekerk a/d Rijn, dit scheelt bijna € 2000,= 
(tarief Koudekerk = € 1000,=/10 jaar). 

 
 

 Merk je dat de hoogte van de begraafkosten m.b.t. de Algemene Begraafplaats Leiderdorp 
soms een overweging zijn om te kiezen voor crematie? 

Mensen kiezen bewust voor begraven en gaan dan niet vanwege de kosten cremeren: dit is bij 
besprekingen met de familie nooit een discussie. 
 
Nee, de keuze voor begraven of cremeren is van tevoren al gemaakt. Heel soms als mensen écht 
heel weinig geld hebben kiezen zij voor crematie omdat cremeren sowieso goedkoper is dan 
begraven. Dit heeft echter niet met de tarieven van Leiderdorp te maken, maar met de tarieven 
van begraven in het algemeen. 

 
 
 
 
 



 Wat is de reden waarom mensen kiezen voor een bepaalde begraafplaats? 

Mensen hebben jaren ergens gewoond, of zijn er geboren. Ook een reden: als er al een 
familiegraf aanwezig is op een bepaalde begraafplaats.  
 

 Komt het voor dat mensen gaan ‘shoppen’, kijken waar begraven het goedkoopste is en dan 
daar voor kiezen? 

Mensen gaan niet shoppen als het gaat om  de keuze van een begraafplaats. Het kiezen van een 
bepaalde begraafplaats is een bewuste keuze.  
Wat wel voorkomt is dat mensen gaan ‘shoppen’/prijzen vergelijken tussen de verschillende 
uitvaartondernemingen om de kosten te drukken. 
 
Nee, de keuze voor begraven of cremeren, én voor een bepaalde begraafplaats is al van tevoren 
gemaakt. 
 
Nee, de keuze voor een begraafplaats is al van tevoren gemaakt. Bij het opmaken van de 
begroting voor een begrafenis in Leiderdorp, schrikken mensen vaak wel van de hoogte van de 
tarieven. Daar worden opmerkingen over gemaakt. 

 
 

 Hoe is de tendens tegenwoordig m.b.t. begraven en cremeren?  

In 2019 was het percentage crematies 81% tegen 19% begrafenissen. Dit beeld is al een aantal 
jaren stabiel. Het hoge percentage crematies is vooral te zien in de Randstad, in bv. Limburg 
wordt er veel meer begraven. 
 
Vijftien jaar geleden was de verhouding 45% cremeren en 55% begraven. Inmiddels is dat 
55/60% cremeren en 45/40% begraven (landelijke tendens). 
 
Verhouding cremeren/begraven: 60% cremeren en 40% begraven (landelijke tendens). 

 
 

 Wat zijn de redenen om een keuze te doen voor begraven of cremeren? 

De keuze om te begraven of cremeren is vaak gerelateerd aan de omgeving. In kleine dorpen en 
plaatsen zoals Katwijk wordt er vaak begraven. Gelovigen kiezen vaak voor begraven.  
Ook jonge mensen met kinderen kiezen vaak voor begraven, om een plek te hebben voor de 
kinderen waar ze nog naartoe kunnen gaan als een ouder is overleden. 
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Rubriek  Omschrijving        Euro 
 

HOOFDSTUK 1: VERLENEN VAN RECHTEN 
1.1        Het tarief bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf  

en de inschrijving daarvan in het daartoe bestemde register voor  
een periode van 30 jaar: 

1.1.1 per graf 3.305,00. 
1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een  
 aanvraag voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld  
 in rubriek 1.1 met een periode van 10 jaar, één derde van het  
 bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend  
 recht, te weten:  1.101,00. 
 

HOOFDSTUK 2: BEGRAVEN 
2.1 Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een persoon  
 van 12 jaar of ouder bij begraven op: 
2.1.1 maandag t/m vrijdag  1.134,00; 
2.1.2 op zaterdag 1.421,00. 
2.2 Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een kind  
 beneden 1 jaar bij begraven op: 
2.2.1 maandag t/m vrijdag 294,00; 
 zaterdag  370,00. 
2.3        Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een kind  
 beneden 12 jaar bij begraven op: 
2.3.1 maandag t/m vrijdag 945,00; 
2.3.2  zaterdag 1.181,00. 
2.4 Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een persoon 
 die geen enkele binding heeft gehad met de gemeente Leiderdorp 
 en geen eigen graf heeft, bij begraven op: 
 maandag t/m vrijdag 1.706,00; 
 zaterdag 2.136,00. 
2.5 De tarieven vermeld onder 2.1 tot en met 2.4 worden voor het 
 begraven op buitengewone uren, zoals deze zijn vastgesteld in 
 artikel 10, derde lid, van de Beheersverordening begraafplaatsen 



 Leiderdorp 1994 verhoogd met: 370,00. 
2.6 Het tarief bedraagt voor de huur van een algemeen keldergraf voor 

De duur van maximaal 15 jaar 1013,00. 
 
 HOOFDSTUK 3: BIJZETTEN ASBUS OF URN 
3.1 Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus of urn: 
3.1.1 in een columbarium, exclusief een inscriptie van de naamplaat: 
3.1.1.1 voor een periode van 20 jaar 1.789,00; 
3.1.1.2 voor een periode van 15 jaar 1.341,00; 
3.1.1.3 Voor een periode van 10 jaar 894,00; 
3.1.1.4 voor een periode van   5 jaar 446,00; 
3.1.2 in een eigen of algemeen graf 964,00. 
3.1.3 Het tarief bedraagt voor een verlenging van een termijn als bedoeld  
 in rubriek 3.1.1 met 10 jaar 894,00. 
3.1.4 Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een tweede urn in een 
 Columbarium 50% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.1. 
3.1.5 Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus of urn: 
3.1.5.1 in een urnenkelder, exclusief een inscriptie van de naamplaat: 
3.1.5.2 voor een periode van 20 jaar 1.789,00; 
3.1.5.3 voor een periode van 15 jaar 1.341,00; 
3.1.5.4 voor een periode van 10 jaar 894,00; 
3.1.5.5 voor een periode van   5 jaar 446,00. 
3.1.5.6 Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een tweede asbus of urn 
 in een urnenkelder 50% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5 
3.1.5.7 Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een derde asbus of urn 
 in een urnenkelder 25% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5 
3.1.5.8  Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een vierde asbus of urn 
 in een urnenkelder 25% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5 
 
3.2 Het tarief bedraagt voor asbestemming door verstrooiing: 
3.2.1 op het strooiveld 120,00; 
3.2.2 op het strooiveld in aanwezigheid van familie/vrienden 205,00; 
3.3 Voor het op zaterdag bijzetten van een asbus of urn of voor  
 asbestemming door verstrooiing op het strooiveld, worden de  
 tarieven als bedoeld in 3.1.1. t/m 3.2.2 verhoogd met 370,00. 
 

HOOFDSTUK 4: GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD 
4.1        Het tarief bedraagt tot het plaatsen van een gedenkteken, kruis of zerk,  

als bedoeld in artikel 18 van de Beheersverordening begraafplaatsen  
Leiderdorp 1994: 

4.1.1 voor een nieuw monument 63,00; 
4.1.2 voor bijplaatsing of vervanging van een bestaand monument 25,00. 
4.2 Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente 
 onderhouden van een grafruimte: 
4.2.1 voor een eigen graf, per jaar 125,00; 
4.2.2 voor een algemeen graf, éénmalig 773,00. 
4.3 De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.1. kunnen worden afgekocht 
 voor een periode van minimaal 5 tot maximaal 30 jaren tegen betaling 
 van een afkoopsom voor bepaalde tijd door voldoening van een 
 bedrag bepaald volgens onderstaande tabel. 



 De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van 
 afkoop nog te verschijnen belastingbedragen en wordt berekend door 
 vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te 
 noemen factor: 
  
aantal jaren waarvoor wordt afgekocht vermenigvuldigingsfactor 
  30 30 3.750,00; 
  25 25 3.125,00; 
  20 20 2.500,00; 
  15 15 1.875,00; 
  10 10 1.250,00; 
  5  5  625,00. 
 

HOOFDSTUK 5: OPGRAVEN EN RUIMEN 
5.1 Het tarief bedraagt voor het opgraven van een lijk of de  

overblijfselen van een lijk en na het opgraven weer begraven 
in een ander graf op de begraafplaats 1.756,00. 

5.2 Het tarief bedraagt voor het opgraven of verwijderen van een 
asbus of urn 965,00. 

5.3       Het tarief bedraagt voor het na opgraving weer terugplaatsen 
van een asbus of urn  700,00. 

5.4 Het tarief bedraagt voor het ruimen van een graf op verzoek van de 
belanghebbende per lijk of overblijfselen daarvan 1047,00. 
 
HOOFDSTUK 6: GEDENKTEKENS 

6.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek afnemen en terugplaatsen 
van grafdekking: 

6.1.1 bij een staande gedenksteen 210,00; 
6.1.2 bij een liggende gedenksteen 311,00. 
 

HOOFDSTUK 7: OVERIGE HEFFINGEN 
7.1 Het tarief bedraagt voor het opbaren van een lijk in de aula per dag 175,00. 
7.2 Het tarief bedraagt voor het gebruik van de aula voor bijeenkomst, 
 condoleren e.d., inclusief gebruik muziekapparatuur: 
 per vooraf overeengekomen eenheid van 60 minuten of gedeelte 
 daarvan 116,00; 
7.3 per 15 minuten of gedeelte daarvan waarmee de vooraf 
 overeengekomen tijdsduur wordt overschreden 27,00. 
7.4 Het tarief bedraagt voor het luiden van de klokken bij een 
 begrafenis of bij het bijzetten van een asbus of urn (vanaf de aula 
 tot aan het graf) 33,00. 
 
 
Behorende bij het raadsbesluit van 16 december 2019, nr. Z/19/080496/165625. 
    
De griffier,    
 
 
 
De Heer B.A.M. Rijsbergen   
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