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Samenvatting 
 
Per 1 januari 2010 wordt een bedrag van €  350.000 structureel aan het gemeentefonds 
toegevoegd voor gemeentelijke taken op het gebied van lijkschouw bij melding van euthanasie. 
Gemeenten worden hierover nader geïnformeerd in de Septembercirculaire 2009, die rond 
Prinsjesdag zal verschijnen.  
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
De VNG heeft samen met het ministerie van Justitie onderzoek gedaan naar een 
budgetoverheveling van de vergoeding voor gemeentelijke taken op het gebied van lijkschouw bij 
melding van euthanasie. De uitkomst is dat per 1 januari 2010 een bedrag van € 350.000 
structureel aan het gemeentefonds wordt toegevoegd. De administratieve lasten zullen hierdoor 
worden verminderd. 
 
Achtergrond 
Conform de Wet op de lijkbezorging benoemen burgemeester en wethouders een of meer 
gemeentelijke lijkschouwers. Bij levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding dient de 
behandelende arts altijd de gemeentelijke lijkschouwer in te schakelen. Deze brengt vervolgens 
door invulling van een formulier, als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de Wet op de lijkbezorging, 
verslag uit aan de regionale toetsingscommissie.  
 
Sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewetgeving, begin jaren ‘90, betaalt het ministerie van 
Justitie aan de gemeentelijke lijkschouwers een vergoeding voor het invullen van het hierboven 
genoemde formulier. De vergoeding is verankerd in het Besluit tarieven in strafzaken. 
Deze vergoeding heeft alleen betrekking op het invullen van het hierboven genoemde 
meldingsformulier; het gaat niet om de vergoeding van de schouw op zich. Dit is onlangs 
bevestigd in een uitspraak van de rechtbank Den Haag. 
 
Problemen 
De wettelijke verankering van de vergoeding voor het invullen van het meldingsformulier door de 
gemeentelijke lijkschouwer is indertijd minder gelukkig gekozen. Het Besluit tarieven in strafzaken 
gaat immers over kosten en vergoedingen die zijn gemaakt in de fase van de vervolging van 
strafzaken en niet over de kosten die zijn gemaakt in de fase die daaraan is voorafgegaan, i.e. de 
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opsporing. Het optreden van de gemeentelijke lijkschouwer bij gevallen waarin sprake is van 
euthanasie vindt altijd plaats in een fase die nog voor de – mogelijk volgende - opsporing ligt.  
Een zeer belangrijk punt is ook dat de huidige procedure veel administratieve lasten voor zowel 
aanvrager als de vergoedende instantie met zich meebrengt. 
Een en ander was aanleiding voor het ministerie van Justitie om samen met de VNG en de 
beheerders van het gemeentefonds onderzoek te doen naar een budgetoverheveling van het 
ministerie van Justitie naar het gemeentefonds ten behoeve van deze vergoeding. 
 
Financieringsoplossing 
Na intensieve onderhandelingen zijn de VNG en het ministerie van Justitie overeengekomen dat 
met ingang van 1 januari 2010 een bedrag van € 350.000 structureel aan het gemeentefonds 
wordt toegevoegd. Dit bedrag is gebaseerd op de vergoeding per casus zoals die nu geldig is (i.e. 
€ 127,06). Daarbij wordt uitgegaan van ongeveer 2.350 gevallen per jaar, plus een opslag 
gebaseerd op door het ministerie van Justitie in 2008 in bepaalde gevallen feitelijk aanvullend 
vergoede kosten. Het budget zal worden toegevoegd aan de algemene uitkering en worden 
verdeeld binnen het cluster Maatschappelijke Zorg op basis van het aantal inwoners. In de 
Septembercirculaire 2009 wordt u hierover nader geïnformeerd.  
 
De bepaling in het Besluit tarieven in strafzaken ten aanzien van de euthanasievergoeding zal 
komen te vervallen. Voor de gemeentelijke lijkschouwers is er per 1 januari 2010 de gemeente de 
instantie waar de vergoeding kan worden gedeclareerd. 
  
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 
 
 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 




