
.J. Bouwmeester 
voorzitter 

Artikel 12 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel 
1. De Verordening lijkbezorgingsrechten 2022, vastgesteld bij raadsbesluit van 

16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in lid 3 van dit artikel 
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening lijkbezorgingsrechten 2023'. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare ve _gatiering van 
15 december 2022, 

B. Schouten 
Griffier 
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Tarieventabel behorende bij de `Verordening Iijkbezorgingsrechten 2023' 

Hoofdstuk 1 Verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen begraven of tot het 
doen bijzetten van asbussen in een eigen graf 

1.1 Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een eigen graf 
(daaronder begrepen het bijzetten van asbussen) voor een periode van ten 
hoogste 25 jaar: 

a. voor een graf waarin 1 kist kan worden bijgezet: € 1.172,00 
b. voor een graf waarin 2 kisten kunnen worden bijgezet: € 1.561,00 
c. voor een graf waarin 3 kisten kunnen worden bijgezet: € 2.064,00 

1.2 Voor het verlengen van de termijn, bedoeld onder 1.1 voor ten 
hoogste 10 jaar: 

a. voor een graf als bedoeld onder 1.1a: € 484,30 
b. voor een graf als bedoeld onder 1.1b: € 765,00 
c. voor een graf als bedoeld onder 1.1c: € 823,00 

1.3 Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot begraven in een 
eigen kindergraf (daaronder begrepen het bijzetten van asbussen) 
voor een periode van ten hoogste 25 jaar, waar binnen vijf dagen een 
begrafenis zal plaatsvinden of een asbus wordt bijgezet: € 765,00 

1.4 Voor het verlengen van de termijn, bedoeld onder 1.3 voor ten 
hoogste 10 jaar: € 316,10 

1.5 Het onder 1.1 genoemde bedrag wordt eveneens met 50% verhoogd, 
indien het graf niet in aansluitende volgorde, als bedoeld in artikel 12 
van de Beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaats Oud-Leusden, 
wordt uitgegeven. 

Hoofdstuk 2 Begraven van Iijken 
2.1 Voor het begraven van lijken op maandag tot en met vrijdag, 

met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, 
tussen 10.00 uur en 15.00 uur: 

a. een eigen graf, geen grafkelder zijnde: 
b. een grafkelder: 
c. een algemeen graf: 

2.2 Voor het begraven op zaterdag en tijdens andere uren dan 
bedoeld in het eerste lid, worden de in dat lid genoemde rechten 
met 30% verhoogd. 

2.3 Voor het begraven van een lijk van een kind, jonger dan 1 jaar, 
bedraagt het recht een vierde, en dat van een kind van 1 jaar of 
ouder, doch jonger dan 12 jaar, de heift van de volgens de 
voorgaande leden geheven rechten. 

2.4 Voor het ter plaatse controleren van de nog beschikbare 
begraafruimte in een graf op verzoek van de nabestaanden, terwijl 
het begraafregister hierover al uitsluitsel geeft: 

€ 1.526,00 
€ 1.772,00 
€ 1.526,00 

€ 44,30 
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