Verhoogde tarieven grafonderhoud
Blaricum
30 november 2015

Vraag nummer: 44389
Beste,
Ik heb even een vraag.
Ik betaal sinds 2003 onderhoudskosten voor het graf van mijn schoonvader.
Deze bedragen zijn jaarlijks ± € 85,00 à € 94,00.
Nu heb ik echter voor dit jaar een rekening ontvangen van € 140,00.
Kan dit zo maar, een enorme verhoging van ruim € 50,00?
Graag hoor ik uw antwoord hierop.
Met vr.groet,
A. Brussel

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Ik heb het even voor u nagekeken. De tarieven voor grafonderhoud te Blaricum zijn dit jaar inderdaad
heel sterk gestegen. Ik zag in het raadsvoorstel inzake de Belastingverordeningen 2015 dat het college
van B&W eind vorig jaar naar de gemeenteraad stuurde, dat enkele tarieven heel fors verhoogd zijn om
de begraafplaats meer kostendekkend te maken. Andere tarieven zijn ongeveer gelijk gebleven.
In 2014 was het tarief voor het onderhoud van het graf van een volwassene € 101,- en in 2015 € 150,-.
Kan dit 'zo maar', een verhoging van ongeveer € 50,00? Ja, dat kan. De gemeenteraad heeft daar in
december 2014 toe besloten. Er is geen wet die dit verbiedt. De gemeenteraad is eigen baas in de
gemeente.
Als ik het nuchter van een afstand bekijk, denk ik dat de tarieven tot en met 2014 jarenlang gewoon te
laag zijn geweest. Linksom of rechtsom kosten (te) lage tarieven de inwoners van de gemeente geld.
Door hoge OZB of andere belastingen.
De tarieven van Blaricum liggen sinds de verhoging op het landelijk gemiddelde.
In de regio zijn de tarieven van Blaricum nog steeds relatief laag.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op
uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.
TIP

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ verhoogde- tarieven- grafonderhoud- blaricum/44389

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Er is een fout opgetreden.
Bekijk deze video op www.youtube.com of schakel
JavaScript in als dit is uitgeschakeld in je browser.

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ verhoogde- tarieven- grafonderhoud- blaricum/44389

