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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE  
TE FIJNAART, HEIJNINGEN EN STANDDAARBUITEN 

 

 
 

 
 
 

JAAR 2022 opmerkingen 

   

GRAVEN ZONDER GEDENKTEKEN   

Enkel graf zonder gedenkteken  
Grafrecht  20 jaar                                                  
Delven en sluiten                                      
Algemeen onderhoud begraafplaats 20 jaar 
Graftermijn 20 jaar 

 
€ 1307,00 
€   500,00 
€   397,00 

Hier mogen geen gedenktekens geplaatst 
worden. Ook geen planten of struiken. 

Totaal € 2204,00  

Verlengen voor 10 jaar na graftermijn 20 jaar €   852,00  

Dubbel graf zonder gedenkteken  
Grafrecht   20 jaar                                                  
Delven en sluiten                                                                                       
Algemeen onderhoud begraafplaats 20 jaar    
Graftermijn 20 jaar 

  
€ 1790,00 
€   500,00 
€   748,00 

Hier mogen geen gedenktekens geplaatst 
worden. Ook geen planten of struiken. 
 

Totaal € 3038,00  

Verlengen voor 10 jaar na graftermijn 20 jaar  € 1269,00  
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JAAR 2022 OPMERKINGEN 

GRAVEN MET GEDENKTEKEN   

Enkel graf met gedenkteken 
Grafrecht  20 jaar                                                  

Onderhoud Begraafplaats 20 jaar 

Delven en sluiten                                      

Graftermijn 20 jaar 

 
€ 1320,00 

€   809,00 

€   500,00 

Afmetingen van de gedenktekens moeten 
voldoen aan de in de bijlage A weergegeven 
lengten breedtes en hoogte. 

Totaal € 2629,00  

Verlengen voor 10 jaar na graftermijn 20 jaar € 1065,00  

Dubbel graf met gedenkteken 
Grafrecht 20 jaar 

Onderhoud begraafplaats 20 jaar 

Delven en sluiten 

Graftermijn 20 jaar 

   
€ 1791,00 

€ 1125,00 

€   500,00 

 

Afmetingen van de gedenktekens moeten 
voldoen aan de in de bijlage A weergegeven 
lengten breedtes en hoogte. 

Totaal € 3416,00  

Verlengen voor 10 jaar na Graftermijn van 20jaar € 1458,00  

Bijzetting in een dubbel graf vanaf januari 1994 tot  
2013 is 30 jaar, vanaf 2013 is de graftermijn 20 jaar 

  

Bijzetting Grafrechten 

Delven en sluiten 

€ 477,00 
€ 500,00 

 

Totaal € 977,00  

   

Bijzetting in een dubbel graf van voor 1994 (eeuwig 
durend) 

  

Delven en sluiten Totaal kosten € 500,00  
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Jaar       2022       

Graftermijn is voor graven van voor 1994 zijn  
eeuwigdurend. 

  

Graftermijn is voor graven vanaf 1994 tot 2013 
30 jaar Verlenging is mogelijk voor 10 jaar 

 Kan steeds weer verlengd worden 

Graftermijn is voor graven vanaf 2013 20 jaar. 
Verlenging is mogelijk voor 10 jaar 

 Kan steeds weer verlengd worden 

URNENKELDER (termijn 20 jaar) 
 

€ 1447,00  

Verlenging van de termijn is mogelijk voor 10 jaar 
na graftermijn van 20 jaar 

€ 728,00 Kan steeds weer verlengd worden 

Bijzetten asbus of urn in urnenkelder € 194,00  

   

Bijzetting urn in een bestaand graf zonder 
gedenkteken 

  

Grafrecht 
Delven en sluiten 

€ 665,00 
€ 155,00 

 

Totaal € 820,00  

Verlengen 10 jaar alleen mogelijk volgens de 
graftermijn van het bestaande graf. (dit alles te 
verrekenen vanaf de datum dat de urn wordt 
bijgezet) 

  

   

Bijzetting urn in een bestaand graf met 
gedenkteken 

  

Grafrecht 
Onderhoud begraafplaats 20 jaar 
Delven en sluiten 

 € 677,00 
 € 341,00 
 € 155,00 

 

Totaal  € 1173,00  
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Verlengen 10 jaar alleen mogelijk volgens de 
graftermijn van het bestaande graf. (de verlenging 
te verrekenen vanaf de datum dat de urn wordt 
bijgezet) 

      2022    

Op verzoek kan de grond bij het gedolven graf 
verwijderd worden. Extra kosten  

 
€ 500,00 

 

KINDERGRAVEN       2022  

Kinderen van 0 t/m 6 jaar   

Enkel graf zonder gedenkteken 
Grafrecht 20 jaar 
Onderhoud Begraafplaats 20 jaar 
Delven en sluiten 

 
   € 336,00 
   € 218,00 
   € 240,00 

 

Totaal    € 794,00  

Graftermijn 20 jaar   

Verlengen voor 10 jaar na graftermijn 20 jaar   € 277,00  

Enkel graf met gedenksteen 
Grafrecht 20 jaar 
Onderhoud begraafplaats 20 jaar 
Delven en Sluiten 

 
€  334,00 
€  445,00 
€  245,00 

 

Totaal € 1024,00  

Graftermijn 20 jaar    

Verlengen voor 10 jaar na graftermijn 20 jaar € 390,00  

   

GEBRUIK KERKELIJKE GEBOUWEN   

Gebruik Geluidsinstallatie Gemeentelid € 33,00  

Gebruik Geluidsinstallatie Niet-Gemeentelid € 50,00  

Rouwdienst in een van de kerken Gemeentelid Gratis  

Rouwdienst in de Vijverhof of het Trefpunt 
Gemeentelid  

Gratis  
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Condoleance in de Vijverhof of het Trefpunt 
gemeentelid 

Gratis  Tot maximaal 1,5 uur. 
Daarna € 25,00 per half uur 

Rouwdienst in een van de kerken Niet-Gemeentelid € 300,00  

Condoleance in de Vijverhof of het Trefpunt  
Niet-Gemeentelid 

 
€110,00 

 

Rouwdienst in de Vijverhof of het Trefpunt inclusief 
condoleance Niet-Gemeentelid  

 
€ 190,00 

 

ANDERE KOSTEN   

Koster wordt betaald door de 
begrafenisondernemer 

  

Organist wordt betaald door de 
begrafenisondernemer 

  

Klokkenluider wordt betaald door de 
begrafenisondernemer 

  

 

BIJLAGE BIJ DE BEGRAFENISTARIEVEN 

Betreft: graftermijn en bijzetting in een dubbelgraf. 

Tot 1994 was er geen graftermijn. (Eeuwigdurend) 
Met ingang van januari 1994 is de graftermijn 30 jaar en wordt bij een begrafenis in een dubbel graf, slechts grafrechten in rekening 
gebracht voor de eerste begrafenis. Vanaf 2013 is de graftermijn 20 jaar geworden 
Bij de tweede begrafenis - een bijzetting - geldt het bijzetting-tarief van dat jaar van begraven. 
 
Hieruit volgt dat bij een bijzetting in een graf van vóór 1994 alle grafrechten al zijn betaald, dus ook van de bijzetting. 
Dan wordt alleen het graf delven en sluiten in rekening gebracht.  
Voor de jaren na 1993 wordt dus naast het delven en sluiten ook de bijzetting betaald volgens het geldende tarief van het betreffende 
jaar. 
Na januari 2024, gerekend vanaf januari 1994 is er de mogelijkheid om de graftermijn tegen betaling met 10 jaar te verlengen.  
Een jaar van te voren dienen de rechthebbende aangeschreven te worden. 


