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Middelburg, april 2017 



 

Samenvatting  

De burgemeester van de gemeente Middelburg is op grond van de Wet op de lijkbezorging 
(Wlb) verplicht voor een overledene die zich in de gemeente Middelburg bevindt een uitvaart 
te verzorgen als niemand anders hier zorg voor draagt. Deze beleidsregels leggen vast op 
welke wijze de burgemeester van Middelburg uitvoering zal geven aan deze taakstelling.  

De burgemeester zal een sobere uitvaart verzorgen waarbij de kosten zo laag mogelijk 
worden gehouden (‘sober maar met respect’). Hierbij zal de burgemeester rekening houden 
met de wens van de overledene voor wat betreft de wijze waarop de uitvaart plaatsvindt: 
begraven, cremeren of ter beschikking stellen van de wetenschap. Voor zover geen wens 
bekend is, zal de overledene worden begraven.  

De gemeente Middelburg zal de kosten van de uitvaart verhalen op de nalatenschap. Zijn er 
te weinig middelen voor de uitvaart dan kan verhaal plaatsvinden op de nabestaanden. 

 

 

 

  



Uitgangspunten van de Wet op de lijkbezorging 

Het uitgangspunt van de Wlb is dat nabestaanden zorg dragen voor de uitvaart en de 
burgemeester alleen een uitvaart regelt als nabestaanden ontbreken.  

De burgemeester zal echter ook voor een uitvaart zorg moeten dragen als nabestaanden 
weigeren opdracht te geven tot het verzorgen van de uitvaart. Voordat de burgemeester 
opdracht geeft tot een uitvaart zal hij de nabestaanden manen tot het ondernemen van actie.  

Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit het sluiten van een lening, het houden van een inzameling 
onder familie en vrienden of het aanvragen van bijzondere bijstand. De Wlb is niet bedoeld om 
financiële problemen van nabestaanden op te lossen. 

De kosten van een door de burgemeester verzorgde uitvaart komen ten laste van de 
gemeente Middelburg, die het wettelijk recht heeft om deze kosten te verhalen op de 
nalatenschap en de nabestaanden. Leidend principe van de Wlb is dat de gemeente 
Middelburg in het belang van de volksgezondheid en openbare orde voor de uitvaart zorg 
draagt en dat nabestaanden de kosten voor hun rekening nemen en deze niet afwentelen op 
de belastingbetaler. 

Ook is een uitgangspunt van de Wlb dat de burgemeester van de gemeente Middelburg 
alleen de verantwoordelijkheid heeft voor een hiervoor omschreven uitvaart als de overledene 
zich in zijn gemeente bevindt. De burgemeester van Middelburg is bijvoorbeeld niet 
verantwoordelijk als een overledene in Middelburg woonachtig was maar in een ziekenhuis 
elders is overleden.   



1. De melding en het onderzoek 

Een melding dat een persoon is overleden komt vaak via hulpverleners, politie, hospice of 
een uitvaartonderneming binnen bij de afdeling Bestuursondersteuning. 

Meestal is duidelijk wie de overledene is. Als dit niet zo is, dan gaan medewerkers van de 
afdeling Bestuursondersteuning de identiteit van de overledene onderzoeken. In beide 
gevallen gaan deze medewerkers aan de hand van de (landelijke) basisregistratie, navraag 
bij politie, uitkeringsinstantie, buren etc. op zoek naar nabestaanden.  

Het kan bijvoorbeeld bij zomers weer ongewenst zijn om de overledene langere tijd thuis, in 
een hospice of op andere plaats van overlijden te laten liggen. Als kort na de melding niet 
duidelijk wordt of een nabestaande opdracht geeft tot de uitvaart dan kan de burgemeester in 
deze gevallen een uitvaartonderneming verzoeken om de overledene weg te halen en de 
eerste verzorging te doen (niet de volledige uitvaart). Het onderzoek naar nabestaanden en 
het overleg met hen over het verzorgen van de uitvaart zal hierna worden voortgezet. 

Naast het onderzoek naar nabestaanden zullen medewerkers van de afdeling Bestuurs-
ondersteuning ook de aanwezigheid van een uitvaartverzekering en een testament 
onderzoeken.  

2. Geen nabestaanden 

De burgemeester geeft opdracht voor de uitvaart als geen nabestaanden zijn gevonden. 

3. Nabestaanden verzorgen de uitvaart niet 

De nabestaanden die na onderzoek zijn gevonden worden door een medewerker van de 
afdeling Bestuursondersteuning benaderd met het verzoek om voor de uitvaart van de 
overledene  zorg te dragen. Deze medewerker wijst de nabestaanden op hun 
verantwoordelijkheid om de uitvaart te regelen. Zonodig dienen nabestaanden voor het 
organiseren van de uitvaart over te gaan tot het sluiten van een lening, het houden van een 
inzameling onder familie en vrienden of het aanvragen van bijzondere bijstand. De 
nabestaanden zijn echter niet verplicht de uitvaart te organiseren. Geven de nabestaanden 
aan dat zij de uitvaart niet verzorgen, dan zal de burgemeester opdracht geven voor de 
uitvaart. 

In dit geval informeert de medewerker van de afdeling Bestuursondersteuning de nabe-
staanden over de gevolgen als de burgemeester opdracht geeft voor een uitvaart. De 
burgemeester zal alleen rekening houden met de wens van de overledene voor wat betreft de 
wijze waarop de uitvaart plaatsvindt: begraven, cremeren of ter beschikking stellen van de 
wetenschap. Verder hebben nabestaanden geen inbreng in de uitvoering van de sobere 
uitvaart. Voor nabestaanden is geen onderhandeling mogelijk voor aanvullende diensten. 
Voorts zal hen worden medegedeeld dat de gemeente de kosten voor de uitvaart zal verhalen 
op de nalatenschap en, als de nalatenschap niet toereikend is om de gemaakte kosten te 
dekken, op de nabestaanden. 

4. Begraven, cremeren of ter beschikking stellen van de wetenschap 

De burgemeester zal de wens van de overledene met betrekking tot de wijze van 
lijkbezorging respecteren. Dit kan begraven, cremeren of ter beschikking stellen van de 
wetenschap zijn. De wens van de overledene kan bijvoorbeeld blijken uit een testament, 
levensovertuiging of verklaring van nabestaanden.  

De burgemeester zal opdracht geven tot begraven als de wens van de overledene niet kan 
worden achterhaald. Begraven is de meest voorkomende vorm van lijkbezorging en 
daarnaast geeft begraven nabestaanden de mogelijkheid om in de toekomst eventueel over 
te gaan tot herbegraving of crematie.  



5. Sobere uitvaart 

De uitvaart zal worden verzorgd op respectvolle wijze waarbij de kosten zo laag mogelijk 
worden gehouden. De gemeente zal de volgende zaken betalen: 

• werkzaamheden uitvaartverzorger 
• overbrengen overledene van plaats van overlijden naar uitvaartcentrum 
• laatste verzorging 
• eenvoudige kist 
• verzorgen benodigde formaliteiten 
• rouwauto op de dag van de uitvaart 
• begraven in een algemeen graf met de duur van 10 jaar zonder grafmonument 
• bij crematie wordt de as gedurende één maand bewaard in een asbus en hierna 

verstrooid op het terrein van het crematorium 
 
Zaken die niet worden verzorgd en betaald zijn onder meer rouwbrieven, een algemene 
kennisgeving in een plaatselijk blad, condoleanceregister, koffietafel, consumpties, bloemen, 
muziek, toespraken of gedichten van derden. 
 
Overige richtlijnen 

• de burgemeester bepaalt in overleg met de uitvaartonderneming de datum en het 
tijdstip van de uitvaart 

• de begraving/crematie vindt plaats op de gemeentelijke begraafplaats/crematorium 
aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg zonder gebruik van faciliteiten en 
zonder aanwezigheid van nabestaanden 

• éénmalig wordt de gelegenheid aan nabestaanden geboden om in het uitvaart-
centrum afscheid te nemen van de overledene 

• voor nabestaanden is geen onderhandeling mogelijk voor diensten aanvullend op het 
dienstenpakket van de uitvaartonderneming 

• asbussen worden alleen na betaling van het gehele bedrag van de crematie aan 
nabestaanden beschikbaar gesteld 

 
De burgemeester kan in individuele uitzonderlijke gevallen afwijken van bovengenoemde 
zaken en richtlijnen. 
  

6. Nalatenschap 

De gemeente verzoekt een notaris om de nalatenschap te beheren en af te wikkelen. De 
notaris kan besluiten de (huur)woning van de overledene te bezoeken om identiteitspapieren, 
geld, juwelen, waardepapieren of waardevolle goederen mee te nemen. De inboedel en de 
goederen die in de woning van de overledene gevonden worden, worden geacht tot de 
nalatenschap te behoren. 

In het geval de inboedel vrijwel niets waard is en ook geen geld wordt aangetroffen, dan zal 
de gemeente verder weinig actie ondernemen. De gemeente zal dan onderzoeken of de 
kosten voor de uitvaart kunnen worden verhaald op nabestaanden.  

Mocht er wel sprake zijn van een (enigszins) waardevolle boedel en/of geld op de bank-
rekening, dan zal de notaris de nalatenschap verder afwikkelen. Door verkoop van 
bezittingen, inning van bankrekeningen e.d. zullen de schulden worden voldaan en zal een 
mogelijk batig saldo aan eventuele erfgenamen toekomen. De gemeente Middelburg is een 
preferente schuldeiser. De gemeente krijgt daarom zijn vordering - de aan de notaris 
overgelegde rekening van de uitvaart - voldaan vóór de concurrente schuldeisers. 

 

 



7. Verhaal 

Is de nalatenschap niet toereikend om de gemaakte kosten te dekken dan geeft de Wlb de 
gemeente de mogelijkheid om de (resterende) kosten te verhalen op nabestaanden. Onder 
nabestaanden wordt hier verstaan: (ex) echtgen(o)t(e), ouders, wettige en natuurlijke 
kinderen, aangetrouwde kinderen en schoon- en stiefouders. 

Besluiten omtrent verhaal is een bevoegdheid van het college. Per dossier zal worden 
beoordeeld of tot verhaal op nabestaanden wordt overgegaan. Uitgangspunt is dat de kosten 
op de nabestaanden worden verhaald tenzij er bijzondere redenen zijn om van het 
verhaalsrecht af te zien. Deze redenen kunnen zijn verstoorde familierelaties, onvermogen bij 
de persoon waarop verhaald zou kunnen worden of te hoge kosten in relatie met de 
opbrengsten. 

8. Inwerkingtreding 
 
Dit beleid treedt in werking de dag na bekendmaking in de Gemeenschappelijke Voorziening 
Overheidspublicaties (GVOP). 
 
 
Vastgesteld door de burgemeester van Middelburg op 11 april 2017. 
De burgemeester, 
 

 

mr. H.M. Bergmann 

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Middelburg in hun 
vergadering van 11 april 2017. 
de secretaris,   de burgemeester, 
 

 

mr. A. van den Brink  mr. H.M. Bergmann 


