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Samenvatting 

 

Na het aantreffen van een stoffelijk overschot treedt de politie en vervolgens de lijkschouwer op, 

het stoffelijk overschot wordt naar een mortuarium gebracht, er wordt verder onderzoek verricht en 

zo verder. Tenslotte dient het stoffelijk overschot te worden begraven of gecremeerd. Hoe zijn de 

kosten hiervan verdeeld? Wat wordt door de politie betaald, wat door de gemeente en welke 

kosten komen ten laste van de nabestaanden? 

Enkele jaren geleden is ten behoeve van de verdeling van deze kosten een schema opgesteld. 

Het bleek dat dit schema toch nog vragen opriep. Het schema is daarom opnieuw bekeken en van 

een uitgebreide toelichting voorzien.   
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Hierbij bieden wij u het schema ‘Kostenverdeling na aantreffen van een stoffelijk overschot’ aan. 

 

Aantreffen stoffelijk overschot 

Na het aantreffen van een stoffelijk overschot wordt er het een en ander in gang gezet: de politie 

treedt op, een lijkschouwer stelt vast of er al dan niet sprake was van een natuurlijke dood, het 

stoffelijk overschot wordt naar een mortuarium gebracht en zo verder. Wanneer er geen 

nabestaanden bij het aantreffen aanwezig waren dienen deze te worden getraceerd. Tenslotte 

dient het stoffelijk overschot te worden begraven of gecremeerd. 

 

Kosten 

De vraag rijst: hoe zijn nu de kosten verdeeld? Wat wordt door de politie betaald, wat door de 

gemeente en welke kosten komen ten laste van de nabestaanden?  

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn artikelen opgenomen betreffende de taak van 

burgemeester en wethouders inzake lijkschouwing: zij dienen gelegenheid te verschaffen tot het 

doen schouwen van lijken, en gemeentelijke lijkschouwers te benoemen (art. 4). Over kosten 

wordt hier niet gesproken. 

Wel bevat de Wlb een bepaling ingeval niemand voorziet in lijkschouwing en lijkbezorging: de 

burgemeester draagt dan zorg daarvoor (art. 21). 

 

Schema 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden is enkele jaren geleden op de website www.vng.nl een 

schema ‘Kostenverdeling bij (niet) natuurlijke dood opgenomen’. Dit schema was opgesteld door 

de Expertgroep Forensische Opsporing en het (toenmalige) departement van Justitie. 

In de loop van de tijd bleek dat het schema toch nog vragen opriep. Zo was niet altijd duidelijk 

wanneer de nabestaanden nu verantwoordelijk waren voor de kosten. 
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Daarom is het schema door een aantal deskundigen en betrokkenen (zoals medewerkers van het 

departement van Veiligheid en Justitie, de Expertgroep Forensische opsporing, de VNG en 

vertegenwoordigers van gemeenten) onder de loep genomen en besproken. Daarnaast is er een 

uitgebreide toelichting bij geschreven. Het schema kan niet los van deze toelichting worden 

gezien. 

 

Het schema mét de toelichting beoogt een handreiking te zijn voor gemeenten en de politie. Het 

staat gemeenten uiteraard vrij samen met de betrokken lokale instanties het schema aan te vullen 

en/of te verduidelijken. 

NB: De wijze van facturering is niet in het schema opgenomen. 

 

Het betreffende schema met de toelichting is door de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn op 

12 maart jl. geaccordeerd. 
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Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 


