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Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022. 

 
 
Rubriek  Omschrijving         Euro 
 

HOOFDSTUK 1: VERLENEN VAN RECHTEN 
1.1  Het tarief voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor:  
1.1.1 een periode van 20 jaar, 2 overledenen      2.000,00 
1.1.2 een periode van 20 jaar, 3 overledenen      2.200,00 
1.1.3 een periode van 30 jaar, 2 overledenen      3.000,00 
1.1.3 een periode van 30 jaar, 3 overledenen      3.300,00 
 
1.2 Het tarief voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf: 
1.2.1 voor een kind beneden 1 jaar, voor de duur van 20 jaar       300,00  
1.2.2 voor een kind tussen 1 en 12 jaar, voor de duur van 20 jaar          500,00 
 
1.3 Het tarief voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in rubriek 1.1:  
1.3.1 met een periode van 10 jaar, 2 overledenen  1.000,00 
1.3.2 met een periode van 10 jaar, 3 overledenen  1.100,00 
 
1.4 Het tarief voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in  
 rubriek 1.2 met een periode van 10 jaar     250,00 

 
1.5 Het tarief voor het verlenen of verlengen van het uitsluitend recht op een 

particuliere urnenkelder (voor 4 asbussen) voor:   
1.5.1 een periode van 5 jaar                      250,00 
1.5.2 een periode van 10 jaar             500,00 
1.5.3 een periode van 15 jaar           750,00 
1.5.4 een periode van 20 jaar        1.000,00 

 
1.6 Het tarief voor het verlenen of verlengen van het uitsluitend recht op een  

particuliere urnennis in een columbarium (voor 2 asbussen) voor:  
1.6.1 een periode van 5 jaar                      250,00 
1.6.2 een periode van 10 jaar             500,00 
1.6.3 een periode van 15 jaar           750,00 
1.6.4 een periode van 20 jaar        1.000,00 

 
1.7  Het tarief voor het verlenen van het gebruiksrecht voor een plaats in een 

algemeen kelder- of zandgraf RK-gedeelte voor de duur van maximaal 10 jaar    475,00 
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HOOFDSTUK 2: BEGRAVEN 

2.1 Het tarief voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar  
bij begraven op maandag t/m vrijdag in een particulier (kinder)graf         200,00 
      

2.2 Het tarief voor het begraven van een lijk van een kind tussen 1 en 12 jaar 
 bij begraven op maandag t/m vrijdag in een particulier (kinder)graf      400,00 
 
2.3         Het tarief voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar  

of ouder bij begraven op: 
2.3.1 maandag t/m vrijdag in een particulier graf, tweediep en ééndiep     800,00 
2.3.2 maandag t/m vrijdag in een particulier graf, driediep (onderste laag)  1.134,00 
2.3.3 maandag t/m vrijdag in een algemeen kelder- of zandgraf RK-gedeelte     800,00 
 
2.4 Het tarief voor het begraven van een lijk van een persoon die geen enkele  
 binding heeft gehad met de gemeente Leiderdorp en geen particulier graf  
 in Leiderdorp heeft, bij begraven op maandag t/m vrijdag  1.406,00 
 
2.5 De tarieven vermeld onder 2.1 tot en met 2.4 worden voor het begraven 
 op zaterdag en op buitengewone uren, zoals deze zijn vastgesteld in artikel  
 10, derde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Leiderdorp 1994,  
 verhoogd met        370,00 
 
 HOOFDSTUK 3: ASBESTEMMING 
3.1 Het tarief voor het bijzetten van een asbus of urn: 
3.1.1 in een particuliere urnennis in een columbarium, inclusief naamplaat, 
 exclusief inscriptie van de naamplaat    400,00 
3.1.2 in een particuliere urnenkelder, exclusief naamplaat    400,00 
3.1.3 in een particulier of algemeen kelder- of zandgraf RK-gedeelte    400,00 
 
3.2 Het tarief 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 De tarieven vermeld onder 3.1.1 t/m 3.2.2 worden voor het bijzetten van  
 een asbus of urn of verstrooiing van as op het strooiveld, op zaterdag en op 
 buitengewone uren, zoals deze zijn vastgesteld in artikel 10, derde lid van 
 de Beheersverordening begraafplaatsen Leiderdorp 1994, verhoogd met     370,00 
  

HOOFDSTUK 4: GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD 
4.1        De schriftelijke of digitale melding voor het plaatsen van een gedenkteken,  

kruis of zerk, als bedoeld in artikel 18 van de Beheersverordening begraaf- 
plaatsen Leiderdorp 1994, of voor de vervanging van een bestaand monument 
is kosteloos. 

       
4.2 Het tarief voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats door de 

 gemeente voor: 
4.2.1 een particulier graf, per jaar    125,00 
4.2.2 een particulier kindergraf, voor een kind beneden 1 jaar, voor 20 jaar    156,00 
4.2.3 een particulier kindergraf, voor een kind tussen 1 en 12 jaar, voor 20 jaar         312,00 
4.2.4 een particulier kindergraf, bij verlenging met een periode van 10 jaar        156,00 
4.2.5 een algemeen kelder- of zandgraf RK-gedeelte, eenmalig voor 10 jaar    215,00 
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4.2.6   een particuliere urnenkelder of urnennis: 
4.2.6.1  een periode van 5 jaar    312,50 
4.2.6.2 een periode van 10 jaar      625,00 
4.2.6.3 een periode van 15 jaar    937,00 
4.2.6.4 een periode van 20 jaar              1.250,00 
 
4.3 De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.1. kunnen worden afgekocht voor:  
4.3.1 een periode van 10 jaar  1.250,00 
4.3.2 een periode van 20 jaar      2.500,00 
4.3.3 een periode van 30 jaar     3.750,00 
4.3.4 een periode van 10 jaar bij verlenging                1.250,00 
    

HOOFDSTUK 5: OPGRAVEN EN RUIMEN 
5.1 Het tarief voor het op verzoek van de rechthebbende/belanghebbende  

opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk ten behoeve van  
herbegraven of cremeren: 

5.1.1 vanuit een particulier graf, tweediep en ééndiep         800,00 
5.1.2 vanuit een particulier graf, driediep      1.134,00 
5.1.3 vanuit een algemeen kelder- of zandgraf RK-gedeelte       800,00 

 
5.2 Het tarief voor het op verzoek van de rechthebbende/belanghebbende  

opgraven of verwijderen van een asbus of urn          400,00 
         

5.3 Het tarief voor het op verzoek van de rechthebbende/belanghebbende 
ruimen van een graf: 

5.3.1 vanuit een particulier graf, tweediep en ééndiep        800,00 
5.3.2 vanuit een particulier graf, driediep      1.134,00 
5.3.3 vanuit een algemeen kelder- of zandgraf RK-gedeelte       800,00 
 

HOOFDSTUK 6: OVERIGE HEFFINGEN 
6.1 Het tarief voor het op verzoek afnemen en terugplaatsen van 

grafbedekking/gedenksteen    210,00 
 

6.2 Het tarief voor het overschrijven van het uitsluitend recht op naam  
 van een nieuwe rechthebbende      50,00 
 
6.3 Het tarief voor het gebruik van de aula voor: 
6.3.1 het opbaren van een lijk in de aula per dag     175,00 
6.3.2 een bijeenkomst, condoleren e.d., inclusief gebruik muziekapparatuur, 
 per vooraf overeengekomen eenheid van 60 minuten of gedeelte daarvan     116,00 
6.3.3 Het tarief per 15 minuten of gedeelte daarvan waarmee de vooraf  
 overeengekomen tijdsduur wordt overschreden      27,00 
 
 
Behorende bij het raadsbesluit van 20 december 2021, nr. Z/21122002/249620. 
 
de griffier,            

     

de heer B. Rijsbergen   


