
   TARIEFLIJST  BEGRAAFPLAATS  PROTESTANTSE  GEMEENTE  WESEPE  

Vastgesteld 8 december 2021 

 

Tarievenlijst als bedoeld in artikel 23 van het reglement voor het beheer van de begraafplaats van de 

Protestantse Gemeente te Wesepe. 

 

Ter zake van het gebruik van de begraafplaats alsmede voor de diensten en vergunningen, die in verband 

daarmee door het college van kerkrentmeesters worden verleend, worden de volgende tarieven in rekening ge-

bracht: 

    
           Categorie:  *) 

       I    II III 

1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het 

 doen begraven en begraven houden (kosten van een graf), 

 wordt geheven € 1150 1470 2100 

 

2. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het 

 doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt 

 geheven 

 a.  in een bestaand particulier graf € 950 1260 1890 

 b.  in een urnengraf € 950 1260 1890 

 c. in een gesloten nis in het columbarium € 950 1260 1890 

d. een tweede asbus in geval b. of c.  € 475   630   945 

 

3. Voor het stichten van gedenktekenen en kruisen wordt  

 voor een particulier graf, urnengraf of nis in columbarium,  

 per gedenkteken of kruis, geheven € 210   265   420 

 

4. a. Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of  

  ouder wordt geheven € 630   630    630 

 b. Voor het plaatsen van een asbus van een persoon van 12 jaar 

   of ouder in het columbarium of in een urnengraf wordt geheven € 315   315   315 

   

5. a. Voor een kind van één t/m twaalf jaar geldt een bedrag van 50 %  

  van de tarieven, genoemd onder 1 t/m 4. 

 b. Voor een kind beneden één jaar geldt een bedrag van 25 %   

  van de tarieven, genoemd onder 1 t/m 4.   

 c.  Voor het begraven buiten de vastgestelde uren en voor 

  begraven op zaterdag worden de tarieven, genoemd onder 1 t/m 4 

  verhoogd met €  265    265   265  

  

6. a.  Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in 

  een daarvoor bestemd register wordt geheven € PM 

 b. Voor het inschrijven en overboeken van particuliere urnengraven 

  in een daarvoor bestemd register wordt geheven € PM 

 c. Voor het inschrijven en overboeken van particuliere urnen- 

  nissen in een daarvoor bestemd register wordt geheven € PM 

 

7. a. Voor het lichten van een lijk wordt geheven € PM 

 b. Voor het na lichting weer opnieuw begraven in hetzelfde 

  graf wordt geheven   € PM 

 c. Voor het na lichting weer begraven in een ander graf 

  wordt geheven   € PM 

 d. Voor het lichten van een asbus wordt geheven € PM 

 e. Voor het weer terugplaatsen van een asbus wordt geheven € PM 

 f. Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belang- 

  hebbende wordt geheven   € PM 

 



8. Gebruik van het kerkgebouw, het orgel, de geluidsinstallatie, etc., € 420 550 735 

 (De kosten voor de liturgie zijn niet inbegrepen. Indien voor de uitvaartdienst  

 een andere dan de eigen predikant van de PG Wesepe wordt gekozen, dan  

 worden de daarmee gepaard gaande kosten doorberekend.) 

  

9. Het opbaren van een lijk in Ontmoetingscentrum “De Beukenoot” per dag €   37   53   84 

 

10. Gebruik van Ontmoetingscentrum “De Beukenoot” / kerk voor het houden  

 van een condoleancebijeenkomst.   €   95     115 150 

 

 

 
*) De categorieën zijn als volgt ingedeeld: 
 
I:  Doop- en belijdende leden van de Protestantse Gemeente Wesepe en voormalig doop- en 
 belijdende leden, die elders woonachtig zijn. Voor deze personen geldt dat zij tijdens hun verblijf 
 binnen de kerkelijke gemeente aan hun financiële verplichtingen moeten hebben voldaan, dit ter 
 beoordeling van het college van kerkrentmeesters.  
 
II: De in de kerkelijke registratie voorkomende personen die in een relatie staan tot de personen uit 
 categorie I maar zelf geen doop- of belijdend lid zijn (meegeregistreerde). 
 
III Personen die niet in de kerkelijke registratie voorkomen, die tijdens hun leven bij de 
 kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wesepe schriftelijk hebben aangevraagd om op 
 de begraafplaats begraven te mogen worden, en aan wie hiervoor schriftelijk toestemming is 
 verleend.  

 
Toelichting: 

 
1. Personen onder categorie I en aan hen gerelateerde personen onder II, die niet aan hun financiële 

verplichtingen hebben voldaan, betalen het tarief onder categorie III, tenzij er volgens het college van 

kerkrentmeesters bijzondere omstandigheden zijn waardoor zij niet aan hun verplichtingen hebben 

kunnen voldoen. 

2. Niet aan hun financiële verplichting hebben voldaan: 
 

 Personen die binnen hun verblijf in de kerkelijke gemeente bij de aktie Kerkbalans systematisch 
een klein bedrag aan de kerk hebben betaald en er geen sprake is van min- of onvermogen. 
 

 Personen die wel aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan tijdens hun verblijf binnen 
de kerkelijke gemeente, doch die al lange tijd buiten de gemeente wonen of maar kort binnen de 
gemeente hebben gewoond, dit ter beoordeling aan het college van kerkrentmeesters. 
 

 

Deze tarievenlijst treedt in werking op 1 januari 2022. 

 

Aldus vastgesteld door het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Wesepe, 

 

8 december 2022 

 

 

 

H.J. Jansen, B.H. ten Have-Wilbrink, 

voorzitter secretaris 

 

 


