Toelichting bij de Tarieventabel 2021
Hoewel dit zich moeilijk lijkt te verdragen met de emoties rondom het overlijden van een geliefde partner, familielid of vriend zijn aan een uitvaart
zakelijke aspecten verbonden. De begrafenisondernemer regelt de begrafenis of crematie en brengt hiervoor kosten in rekening.
Bij een begrafenis worden de gemeentelijke kosten alleen in uitzonderlijke gevallen verrekend via de factuur van een begrafenisondernemer. Dit geldt
niet voor het grafmonument omdat dit pas op een later tijdstip wordt geplaatst. In bijna alle gevallen sturen wij de aanslag direct naar de nabestaanden.
Het gedenkteken zelf dient te worden voldaan aan de steenhouwerij; de kosten voor de vergunning moeten worden betaald aan de gemeente. Als na
een crematie wordt besloten tot het bijzetten van een urn of asbus op een gemeentelijke begraafplaats is het afhankelijk van de situatie of de kosten in
rekening worden gebracht via een begrafenisondernemer of rechtstreeks door de gemeente. Voor het gedenkteken is hetzelfde van toepassing als bij
een begrafenis.
De gemeentelijke kosten omvatten de diensten en werkzaamheden voor de begrafenis of bijzetting, maar ook voor de instandhouding van
begraafruimte en het onderhoud van de begraafplaatsen (graven, grafbedekking, paden, groen, sloten, enzovoort).
De gemeenteraad stelt de begraaftarieven jaarlijks vast in de vorm van een tarieventabel. Deze tarieventabel behoort bij de ‘Verordening
lijkbezorgingsrechten’. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de maatschappelijke wensen maken wij onderscheid in verschillende soorten graven
en urnenruimten, uitgiftetermijnen en te plaatsen grafmonumenten. Dit betekent dat een diversiteit aan tarieven bestaat. Een duidelijk begrip hiervan
voorkomt misvattingen en eventuele financiële tegenvallers.
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Door middel van het volgende overzicht proberen wij u wegwijs te maken in de tarieventabel, zodat u weet welke (gemeentelijke) kostenonderdelen bij
een begrafenis, bijzetting of asverstrooiing horen.
Activiteit

Vaste onderdelen

Begrafenis

Uitgifte graf (1.1-1.4)
Begraven (2.1)

Bijzetten asbus

Verstrooien as

Te kiezen onderdelen

Differentiatie

Gedenkteken (3.1-3.2)
Andere materialen of voorwerpen (3.4)
Vergunning grafkelder (3.5)
Klokluiden (7.1)

Graftype en uitgiftetermijn
Tijdstip
Type gedenkteken
-

Gedenkteken (3.1 en 3.3)
Andere materialen of voorwerpen (3.4)
Klokluiden (7.1)

Type urnenruimte
uitgiftetermijn
Tijdstip
Type gedenkteken
-

Gedenkteken (3.1 en 3.3)
Klokluiden (7.1)

Type verstrooiingsplaats of graf en
uitgiftetermijn
Tijdstip
Type gedenkteken
-

Uitgifte urnenruimte (1.5) of graf (1.1, 1.2 en
1.4)
Bijzetten asbus (2.2)

Uitgifte verstrooingsplaats (1.6) of graf (1.1,
1.2 en 1.4)
Verstrooien as (2.3)

Voorbeeld 1 - Begrafenis
Vaste onderdelen:
* Kosten van begraven van persoon van 12 jaar of ouder, tijdens werkdag, in algemeen graf, voor periode van 20 jaar
1.3.1 Uitgifte graf
€ 1.779,00 (inclusief onderhoud graf, gedenkteken en begraafplaats)
2.1.3 Begraven
€ 743,00 +
€ 2.522,00
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Te kiezen onderdelen:
*Kosten van staand gedenkteken en klokluiden (geen andere materialen of voorwerpen, geen vergunning grafkelder)
3.1.1 Gedenkteken
€ 83,00
7.1
Klokluiden
€ 43,00 +
€ 126,00
De totale kosten bedragen:

€ 2.648,00
========

Voorbeeld 2 - Bijzetten asbus
Vaste onderdelen:
* Kosten voor bijzettenasbus, tijdens werkdag, in urnenruimte, voor periode van 20 jaar
1.5.1 Uitgifte urnenruimte
€ 1.371,00 (inclusief onderhoud urnenruimte, gedenkteken en begraafplaats)
2.2.1 Bijzetten asbus
€ 161,00 +
€ 1.532,00
Te kiezen onderdelen:
* Kosten voor gedenkteken op urnenruimte en klokluiden (geen andere materialen of voorwerpen)
3.1.1. Gedenkteken
€ 83,00
3.3.1 Ter beschikking stellen
€ 408,00
natuurstenen gedenkplaat
7.1
Klokluiden
€ 43,00 +
€ 534,00
De totale kosten bedragen:

€ 2.066,00
========
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Voorbeeld 3 - Verstrooien as
Vaste onderdelen:
* Kosten voor asverstrooien, tijdens werkdag, op verstrooiingsplaats (vaste termijn van 40 jaar)
1.6.1 Uitgifte verstrooiingsplaats
€ 398,00 (inclusief onderhoud verstrooiingsplaats, gedenkteken en begraafplaats)
2.3.2 Verstrooien as
€ 219,00 +
€ 617,00
Te kiezen onderdelen:
* Kosten voor gedenkteken op verstrooiingsplaats en klokluiden
3.1.1 Gedenkteken
€ 83,00
3.3.2 Ter beschikking stellen
messing memoriamplaatje
€ 126,00
7.1
Klokluiden
€ 43,00 +
€ 252,00
De totale kosten bedragen:

€ 869,00
========
Naast de kosten die direct verband houden met een begrafenis of bijzetting bevat de tarieventabel ook kostenonderdelen die verband houden met
mogelijke acties 'in de toekomst', zoals het verlengen van de uitgiftetermijn van graven en urnenruimten (1.1-1.5 en 1.7-1.9), de aanpassing van de
grafbedekking (3.2), het overboeken van graven en urnenruimten (5.1) en en het opgraven en ruimen (6.1-6.10).
Als wij niet al uw vragen hebben beantwoord, kunt u contact opnemen met het team Leefomgeving van de gemeente Borsele. Wij zijn u graag van dienst
om de begraaftarieven in een persoonlijk gesprek verder toe te lichten.
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