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590 BEGRAFENISKOSTEN  

1) ALGEMEEN 
Het gaat bij begrafeniskosten om de beoordeling van de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan, en 
de verstrekking van bijstand in deze kosten naar draagkracht. 

De kosten van begrafenis of crematie behoren tot de schulden van de nalatenschap en komen ten laste van 
de erfgenamen. Zij kunnen ieder voor zich en op persoonlijke titel bijstand aanvragen voorzover het erfdeel 
niet toereikend is en het hen aan middelen ontbreekt genoemde kosten te dragen. 

Voorliggende voorzieningen  
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een voorliggende 
voorziening. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan uitvaart-, levens- of ongevallenverzekering. 

Voor bijstand komen slechts in aanmerking de kosten, verbonden aan de meest eenvoudige uitvoering van 
de begrafenis of crematie en voor zover deze kosten noodzakelijk zijn. Dit onder aftrek van een eventueel 
aanwezige uitvaartverzekering 

Onder deze kosten vallen: 
• legeskosten overlijdensakte  
• rouwkaarten  
• werkzaamheden uitvaartverzorger  
• eenvoudige kist  
• grafrechten (voor een algemeen graf, niet voor een graf in eigendom)  
• rouwauto met maximaal 1 volgauto  
• opbaren in rouwcentrum  
• dragers  
• eenvoudige grafzerk 
•  
Als niet noodzakelijke kosten worden beschouwd:  
• rouwadvertentie  
• kosten eredienst en/of kosten die voortvloeien uit culturele en religieuze achtergrond  
• koffietafel etc. 
•  
De beoordeling van de hoogte van de kosten vindt niet plaats naar de opvatting van de overledene of de 
nagelaten betrekkingen, maar volgens geobjectiveerde maatstaven. De hoogte van de bijstand kan worden 
afgeleid uit de richtprijzen van het NIBUD.  

2) Uitkeringsgerechtigden WWB 
De kosten van een begrafenis of crematie kunnen niet worden geacht te behoren tot de noodzakelijke 
bestaanskosten van de overledene zelf, zodat bijstandsverlening voor deze kosten aan de overledene niet 
mogelijk is (zie CRvB 20-05-2008, nr. 07/1421 WWB, CRvB 28-01-2003, nr. 01/4196 NABW, CRvB 30-05-
2000, nr. 98/5705 NABW en CRvB 19-12-2000, nr. 99/4038 NABW). 

3)Wet op de lijkbezorging  
Als er geen erfgenamen zijn die de kosten kunnen of willen voldoen dient de gemeente op grond van de wet 
op de lijkbezorging de uitvaart te regelen. De kosten kunnen worden betaald op grond van artikel 37, lid 2 
van de Wet op de lijkbezorging. Deze regeling wordt ter plaatse uitgevoerd door de afdeling Burgerzaken.  
De kosten die hiermee gemoeid zijn kunnen worden verhaald op de nalatenschap van de overledene. Blijkt 
deze nalatenschap (geld, goederen, boedel) onvoldoende dan heeft de gemeente verhaalsrecht op de bloed- 
en aanverwanten begrenst tot de bepalingen van  het erfrecht (krachtens titel 17 Boek1 BW). 

4) Berekening hoogte bijstand  
Allereerst moet dus de eventuele overlijdens- of begrafenisverzekering worden aangesproken, dan de aan de 
overledenen toe te rekenen vermogensbestanddelen. In geval van een huwelijk in gemeenschap van 
goederen is dat de helft van het gezamenlijke vermogen. Deze helft mag in zijn geheel worden 
aangesproken; het bescheiden vermogen geldt hier niet. Ongeacht het aantal kinderen wordt rekening 
gehouden met de helft van het aanwezige spaargeld.  

 
BEPALINGEN WWB  
Art. 5 WWB  
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