
 

 

  

Tarieventabel 2021 
behorende bij de 
 

Heffingsverordening Begraafplaatsen Zwijndrecht 2021 

De hierna genoemde tarieven zijn van toepassing op de 
 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS HEERJANSDAM 
 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS JEROEN BOSCHLAAN 
 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS MUNNIKENSTEEG 
 

 

 

HOOFDSTUK 1 VERLENEN VAN RECHTEN 

 
1.1 Voor het verlenen van een recht op een particulier graf, voor een periode  

van 30 jaar wordt geheven: 
1.1.1 voor een graf gelegen op de algemene begraafplaats  

Jeroen Boschlaan klasse B, Heerjansdam en Munnikensteeg; ........... € 3.150,00 
1.1.2 voor een graf gelegen op de algemene begraafplaats  

Jeroen Boschlaan klasse A;; .................................................................. € 4.084,00 
1.1.3 voor een kindergraf, gelegen op de algemene begraafplaats  

Jeroen Boschlaan en Munnikensteeg;  ................................................. € 2.158,00 
 
1.2 Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.1.1, tot een  

periode van 10 jaar wordt geheven: 
1.2.1 voor een periode van 5 jaar ...................................................................... € 665,00 
1.2.2 voor een periode van 10 jaar .................................................................... € 1.197,00 
1.2.3 in afwijking van het bepaalde in 1.2.1 en 1.2.2 wordt op verzoek van de  
 belastingplichtige het recht geheven in de vorm van een jaarlijks recht. 

Het tarief bedraagt per jaar...................................................................... € 133,00 

 
1.3 Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.1.2, tot een 
 periode van 10 jaar wordt geheven: 
1.3.1 voor een periode van 5 jaar ...................................................................... € 835,00 
1.3.2 voor een periode van 10 jaar .................................................................... € 1.503,00 
1.3.3 in afwijking van het bepaalde in 1.3.1 en 1.3.2 wordt op verzoek van de  
 belastingplichtige het recht geheven in de vorm van een jaarlijks recht. 

Het tarief bedraagt per jaar...................................................................... € 167,00 

 
1.4 Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.1.3,  

tot een periode van 10 jaar wordt geheven: 
1.4.1 voor een periode van 5 jaar ...................................................................... € 385,00 
1.4.2 voor een periode van 10 jaar .................................................................... € 693,00 
1.4.3 in afwijking van het bepaalde in 1.4.1 en 1.4.2 wordt op verzoek van de  
 belastingplichtige het recht geheven in de vorm van een jaarlijks recht. 

Het tarief bedraagt per jaar...................................................................... € 77,00 
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1.5 Voor het verlenen van een recht tot het bijzetten van asbussen in  

een particulier urnengraf, gelegen op de algemene begraafplaatsen  
Heerjansdam, Jeroen Boschlaan en Munnikensteeg,   
wordt geheven: 

1.5.1 voor een periode van 30 jaar .................................................................... € 387,00 
 
1.6 Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.5.1 
 wordt geheven: 
1.6.1. voor een periode van 5 jaar ...................................................................... € 71,00 
1.6.2 voor een periode van 10 jaar .................................................................... € 128,00 
 
1.7 Voor het verlenen van een recht tot het bijzetten van asbussen in een 
 open nis van de urnennis, gelegen op de algemene begraafplaats 

Heerjansdam wordt geheven: 
1.7.1 voor een periode van 30 jaar  ................................................................... € 1.339,00 
1.7.2 Voor het verlenen van een recht tot het bijzetten van asbussen in een 
 gesloten nis van de urnennis, gelegen op de algemene begraafplaats 

Munnikensteeg, wordt geheven: 
1.7.3 voor een periode van 30 jaar (inclusief sluitplaat, conform artikel 19a 
 van de Beheersverordening) .................................................................... € 1.339,00 
 
1.8 Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.7.1 en 1.7.3  

wordt geheven: 
1.8.1. voor een periode van 5 jaar ...................................................................... € 228,00 
1.8.2 voor een periode van 10 jaar .................................................................... € 445,00 
 
1.9 Voor het verlenen van een recht tot het bijzetten van asbussen in een 

particuliere urnenplaats, gelegen op de algemene begraafplaats 
Jeroen Boschlaan, voor een periode van 30 jaar wordt geheven: 

1.9.1 voor een ondergrondse urnenplaats ......................................................... € 387,00 
1.9.2 voor een bovengrondse urnenplaats ........................................................ € 387,00 
 
1.10 Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.9.1 en 1.9.2  

wordt geheven: 
1.10.1 voor een periode van 5 jaar ...................................................................... € 71,00 
1.10.2 voor een periode van 10 jaar .................................................................... € 128,00 
 
1.11 Voor het verlenen van een recht tot het bijzetten van asbussen in 
 een particuliere (sier)urn, gelegen op de algemene begraafplaats  

Jeroen Boschlaan en de algemene begraafplaats Munnikensteeg,  
wordt geheven: 

1.11.1 voor een periode van 30 jaar .................................................................... € 387,00 
 
1.12 Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.11.1 

wordt geheven: 
1.12.1 voor een periode van 5 jaar ...................................................................... € 71,00 
1.12.2 voor een periode van 10 jaar .................................................................... € 128,00 
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1.13 Voor het verlenen van een recht op een particuliere gedenkplaats, gelegen 
op de algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan en de algemene  
begraafplaats Munnikensteeg wordt geheven: 

1.13.1 voor een periode van 30 jaar .................................................................... € 233,00 
 
1.14 Voor het verlengen van een recht, zoals bedoeld in 1.13.1 
 wordt geheven: 
1.14.1 voor een periode van 5 jaar ...................................................................... € 42,00 
1.14.2 voor een periode van 10 jaar .................................................................... € 76,00 
 
1.15 Voor het reserveren of in afwijkende volgorde uitgeven wordt het  

recht, op de algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan en de  
algemene begraafplaats Munnikensteeg, zoals bedoeld in  
1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 verhoogd met ........................................................... € 233,00 

 
 

HOOFDSTUK 2 BEGRAVEN 

 
2.1 Voor het begraven in een particulier graf,  klasse A op de algemene  

begraafplaats Jeroen Boschlaan,  van een lijk van een: 
2.1.1 persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven .............................................. € 1.387,00 
2.1.2 kind beneden 1 jaar wordt geheven ............................................................. € 346,75 
2.1.3 kind van 1 tot 12 jaar wordt geheven ........................................................... € 693,50 
 
2.2 Voor het begraven in een particulier graf, op de algemene begraafplaatsen 

Heerjansdam en Munnikensteeg en klasse B op de algemene  
begraafplaats Jeroen Boschlaan, van een lijk van een: 

2.2.1 persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven .............................................. € 1.237,00 
2.2.2 kind beneden 1 jaar wordt geheven ............................................................. € 309,25 
2.2.3 kind van 1 tot 12 jaar wordt geheven ........................................................... € 618,50 
 
2.3 Voor het begraven in een algemeen graf, op de algemene  

begraafplaatsen Heerjansdam en Munnikensteeg en klasse B op de  
algemene begraafplaats Jeroen Boschlaan, van een lijk van een: 

2.3.1 persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven .............................................. € 1.135,00 
2.3.2 kind beneden 1 jaar wordt geheven ............................................................. € 283,75 
2.3.3 kind van 1 tot 12 jaar wordt geheven ........................................................... € 567,50 
 
2.4 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, zoals bedoeld 
 in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd: 
2.4.1 ingeval dit geschiedt op maandag tot en met vrijdag buiten de op grond  
 van artikel 10, lid 1, van de Beheersverordening gemeentelijke  
 begraafplaatsen gemeente Zwijndrecht 2011, vastgestelde uren, met  ...... € 295,00 
2.4.2 ingeval dit geschiedt op zaterdag binnen de op grond van artikel 10, lid 1,  

 vastgestelde uren en/of op grond van artikel 10, lid 3, van de 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente  
Zwijndrecht 2011, met .................................................................................. € 295,00 
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2.4.3 ingeval dit geschiedt op zaterdag buiten de op grond van artikel 10, lid 1,  

vastgestelde uren en/of op grond van artikel 10, lid 3, van de 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente  
Zwijndrecht 2011, met .................................................................................. € 489,00 

 
2.5 Bij het begraven in een particulier graf, waarvan de lopende uitgiftetermijn  
 kleiner is dan de wettelijk voorgeschreven grafrust, wordt het recht, zoals  
 bedoeld onder 2.1 en 2.2, per ontbrekend jaar verhoogd indien het een  
 graf betreft, zoals bedoeld onder: 
2.5.1 1.1.2, met ................................................................................................. € 167,00 
2.5.2 1.1.1, met  ................................................................................................ € 133,00 
2.5.3 1.1.3, met  ................................................................................................ € 77,00 
 
 

HOOFDSTUK 3 BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN URNEN EN 
ASVERSTROOIING  

 
3.1 Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven: 
3.1.1 in een particulier graf met of zonder urn op de algemene begraafplaatsen 

Jeroen Boschlaan, Heerjansdam en Munnikensteeg; ........................... € 270,00 
3.1.2 in een particulier urnengraf met of zonder urn op de algemene  

begraafplaatsen Jeroen Boschlaan, Heerjansdam en  
Munnikensteeg; .......................................................................................... € 270,00 

3.1.3 in een particuliere urnennis met of zonder urn op de begraafplaats  
Heerjansdam........................................................................................... € 270,00 

3.1.4 in een urnenplaats zonder urn op de begraafplaats Jeroen  
Boschlaan  .............................................................................................. € 270,00 

3.1.5 in een particuliere (sier)urn zonder urn op de begraafplaats Jeroen  
Boschlaan en Munnikensteeg ............................................................... € 270,00 

3.1.6 in een particuliere urnennis zonder urn op de begraafplaats  
Munnikensteeg ....................................................................................... € 270,00 

 
3.2 Voor het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen 

Jeroen Boschlaan en Munnikensteeg wordt per asbus geheven: 
3.2.1 in een particulier graf ……………………………………………………. ....... € 270,00 
3.2.2 in een particulier urnengraf ....................................................................... € 270,00 
3.2.3 op een verstrooiingsplaats ....................................................................... € 133,00 
 
 

HOOFDSTUK 4 GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD 

 
4.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning 
 ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, zoals  
 bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke  
 begraafplaatsen gemeente Zwijndrecht 2011, wordt geheven: ................. € 163,00 
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4.2 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de  
voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 19 en 19a van de  
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente  
Zwijndrecht 2011 (daaronder niet begrepen de naamplaatjes),  
wordt geheven per jaar: ............................................................................ € 72,00 

4.3 Het recht zoals bedoeld in 4.2 kan worden afgekocht voor bepaalde tijd 
 door voldoening van een bedrag bepaald volgens onderstaande tabel: 
 - voor algemene graven/urnenplaatsen door betaling van 15 maal  
   het jaarlijks recht; 
 - voor particuliere graven/urnenplaatsen/urnengraven/(sier)urnen: 
 

Aantal jaren waarvoor de 
rechten worden voldaan 

Bedrag (onderstaand getal vermenigvuldigd met het 
jaarlijks recht): 

10 9 

11 9 

12 10 

13 11 

14 11 

15 12 

16 13 

17 13 

18 14 

19 14 

20 15 

21 15 

22 16 

23 16 

24 17 

25 17 

26 18 

27 18 

28 19 

29 19 

30 20 

 
 

HOOFDSTUK 5 OPGRAVEN EN VERZAMELEN 

 
5.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven: ........................................ € 1.237,00 
 
5.2 Voor het verzamelen van de overblijfselen van lijk(en) vanuit een  

particulier graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven: ........ € 1.237,00 
 

5.3 Voor het opgraven van een kind t/m 11 jaar wordt geheven: .................... €    618,50 
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HOOFDSTUK 6 OVERIGE HEFFINGEN 

 
6.1 Voor het gebruik van de aula voor de begrafenisplechtigheid wordt 

geheven 
6.1.1 op de begraafplaats Heerjansdam en Jeroen Boschlaan ...................... € 142,00 
6.1.2 op de begraafplaats Munnikensteeg ....................................................... € 188,00 
 
6.2 Voor huur van het orgel wordt geheven .................................................... € 44,00 
 
6.3 Voor het maken van een cd-opname van de uitvaartdienst in één  

van de aula’s wordt geheven € 30,00 
 
6.4 Voor het gebruik van de condoleanceruimte in de aula Heerjansdam,  

het rouwcentrum en de aula Munnikensteeg, voorafgaande aan  
de begrafenis wordt geheven: .................................................................. € 188,00 

6.4.1 Voor het gebruik van de condoleanceruimte in de aula Heerjansdam,  
het rouwcentrum en de aula Munnikensteeg, na afloop van de  
begrafenis wordt geheven: ....................................................................... € 188,00 

 
6.5 Voor het gebruik van de rouwkamer in de aula Heerjansdam en het 

rouwcentrum, wordt geheven een bedrag van ........................................ € 422,00 
 
 
Behorende bij raadsbesluit 10 november 2020 
 

De griffier van de gemeente Zwijndrecht 

 


