
De navolgende tarieven zijn de thans geldende adviestarieven met ingang van 1-1-2021:

Tarief H. Mis en bijzondere vieringen 2021 2020

H.Mis. stipendium 12€            12€                
Huwelijksviering 380€           380€              
Jubileumviering 290€           290€              
Uitvaart (incl. absoute en avondwake, indien in dezelfde plaats) 485€           475€              

Tarieven begraafplaats 2021 2020

Algemene tarieven:

Graf delven/dichten 390€           380€              

De parochie kan er voor kiezen af te spreken de daadwerkelijke kosten van derden
in rekening te brengen, indien deze kosten hoger liggen dan het adviestarief. Dit
zal bij uitbesteding aan derden zeker het geval moeten zijn bij een begrafenis in het
weekend, waarbij vaak een opslag (50%) door de grafdelver in rekening wordt gebracht.

Ruimingskosten 220€           210€              

De toekomstige ruimingskosten van het graf dienen bij voorkeur reeds op het moment
van begraven in rekening te worden gebracht. Daar dit wellicht met de nabestaanden
op het moment van begraven lastig te communiceren is, wordt geadviseerd om de 
kosten van graf delven/dichten en de toekomstige ruimingskosten als één bedrag in
rekening te brengen met de "neutrale" omschrijving "begravingskosten". Hiervoor wordt
alsdan een tarief geadviseerd ad € 610,00 waarbij op zaterdag een extra toeslag kan
gelden (50%).

Onderhoudsbijdrage kerkhof, tarief op jaarbasis 34€            33€                

De onderhoudsbijdrage is bedoeld voor zowel het uit te voeren jaarlijks onderhoud
van de begraafplaats, als ook voor het uit te voeren incidentele groot onderhoud van 
de begraafplaats (inrichting, bestrating, muren etc.). Het jaartarief kan als volgt over 
beide posten worden verdeeld:

Onderhoudsbijdrage ten behoeve van jaarlijks onderhoud 29€           
Onderhoudsbijdrage ten behoeve van groot onderhoud 5€             

34€           

Grafrechten voor eerste periode van twintig jaar

Enkel graf 460€           460€              
Dubbeldiep graf 690€           690€              
Dubbelbreed graf 920€           920€              

Indien een begraafplaats geen onderscheid maakt tussen het tarief van een enkel graf en
een dubbeldiep graf, wordt geadviseerd het tarief van een dubbeldiep graf te hanteren.

Grafrechten verlenging

De geadviseerde hoogte voor de tarieven van verlenging is afhankelijk van de duur van de
gewenste verlenging. Hierbij worden de volgende percentages ten opzichte van de hiervoor
genoemde 20-jaars tarieven geadviseerd:

Verlenging 1 jaar 7,5%
Verlenging 5 jaar 30,0%
Verlenging 10 jaar 50,0%

Overzicht grafrechten

Voornoemde tarieven leiden tot het navolgende overzicht:

Bij begrafenis Enkelgraf Dubbeldiep Dubbelbreed

Grafdelven/dichten 390€          390€           390€              
Grafruimen 220€          220€           220€              

Totaal begravingskosten 610€          610€           610€              
Grafrechten 20 jaar 460€          690€           920€              
Onderhoudsbijdrage 20 jaar 680€          680€           680€              

Totaal kosten begrafenis (inclusief grafrechten 20 jaar) 1.750€       1.980€        2.210€           

Adviestarieven kerkelijke diensten 2021
Bisdom 's-Hertogenbosch



Bij verlenging Enkelgraf Dubbeldiep Dubbelbreed

1 jaar
Grafrechten 35€            52€            69€                
Onderhoudsbijdrage 34€            34€            34€                

Totaal 69€            86€            103€              

5 jaar
Grafrechten 138€          207€           276€              
Onderhoudsbijdrage 170€          170€           170€              

Totaal 308€          377€           446€              

10 jaar
Grafrechten 230€          345€           460€              
Onderhoudsbijdrage 340€          340€           340€              

Totaal 570€          685€           800€              

Bij voortijdige opgraving/ruiming van het graf in opdracht van de familie vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde
grafrechten en onderhoudsbijdrage.

Voor kindergraven worden geen aparte adviestarieven vastgesteld. Een en ander is binnen het kader van deze advieslijst
op basis van de feitelijke omstandigheden ter beoordeling van het parochiebestuur.

Grafrechten urnen

De kosten voor het plaaten van een urn zijn afhankelijk van de plaatselijke situatie, bijvoorbeeld plaatsing in een urnengraf 
of in een urnenmuur.  
De volgende tarieven worden geadviseerd:

Bij eerste plaatsing Urnengraf Urnenmuur

Plaatsingskosten/Afdekplaat 220€           220€              
Grafrechten voor 20 jaar 345€           690€              
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar 680€           680€              

Totaal 1.245€        1.590€           

Bij verlenging Urnengraf Urnenmuur

1 jaar
Grafrechten 26€            52€                
Onderhoudsbijdrage 34€            34€                

Totaal 60€            86€                

5 jaar
Grafrechten 104€           207€              
Onderhoudsbijdrage 170€           170€              

Totaal 274€           377€              

10 jaar
Grafrechten 173€           345€              
Onderhoudsbijdrage 340€           340€              

Totaal 513€           685€              

Voor plaatsing van een urn in een gewoon graf gelden de desbetreffende tarieven, rekening houdend met de termijnen
zoals aangegeven in artikel 21 van het modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. parochie 
van de Nederlandse R.-K. kerkprovincie.

Verstrooien as

Voor het verstrooien van de as van een overledene op een strooiveld wordt een tarief 
geadviseerd van 75€            
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