
Informatieavond over uitvaart regelen 
Inleiding: David Noordhoff, uitvaartbegeleider bij  Zielhuis Uitvaart in Amsterdam 

David begint zijn verhaal met dat het je rust kan geven als je vastlegt wat je wilt als het over 
je levenseinde gaat en over je uitvaart. Dat je kiest voor een uitvaart die bij je past. Hoe moet 
dat er uitzien. Kies je voor de eenvoud. Wil je het grootschalig. 
Wil je het helemaal vastleggen of geef je de nabestaanden ook ruimte om hun wensen erbij 
te betrekken. Alle aanwezigen ontvangen een  ‘laatste wensenboekje’ waarin de 
belangrijkste gegevens die nabestaanden nodig hebben kunnen worden genoteerd. 
Voor de uitvaartonderneming is een opdrachtgever nodig. Samen met eventuele andere 
nabestaanden en de opdrachtgever bespreekt en regelt de uitvaartbegeleider de uitvaart 
conform de wensen van de overledene en de nabestaanden. 
De opdrachtgever is aanspreekbaar voor de financiële afwikkeling. 

Hieronder de antwoorden op verschillende vragen die gesteld werden.  
Voor meer informatie zie ook: www.zielhuis-uitvaart.nl  

Zit je aan de uitvaartverzekering vast als je die ooit hebt afgesloten? 

Het is verstandig om de polisvoorwaarden te lezen. Er zijn twee soorten uitvaartverzekering, 
de kapitaalverzekering en de naturaverzekering. Bij de kapitaalverzekering wordt het bedrag 
uitgekeerd. Bij een naturapolis (van de grotere uitvaartverzekeringen Yarden, Dela, Monuta, 
PC) worden vooraf bepaalde diensten geleverd (een kist, vervoer, uitvaartcentrum, 50 kopjes 
koffie, etc). Voor alle andere wensen en extra’s moet worden bijbetaald.  
Ook met een naturapolis ben je vrij in de keuze van uitvaartondernemer. De verzekering 
moet altijd een bedrag uitkeren, vaak is dat lager dan op de polis vermeld staat. Omdat 
kleinschalige ondernemingen goedkoper en op maat werken hoeft het niet duurder te zijn. 
Het loont de moeite om gespecificeerde kostenbegrotingen te laten maken.  

Energie neutrale begrafenis-crematie: Bestaat die ook? 

Je bent al groen bezig als de bezoekers niet met auto’s komen, dus keuze voor 
afscheidslocatie die goed met openbaar vervoer bereikbaar is. 
Als men naar de begraafplaats gaat met fiets of gezamenlijke auto of een bus.  
Er zijn natuurbegraafplaatsen, de dichtstbijzijnde is in Bilthoven en daar is eeuwige grafrust.  
Echt energieneutraal bestaat nog niet. Je belast toch de aarde en/of de lucht. Als je 
begraven wordt kunnen er nogal wat chemicaliën in je lijf aanwezig zijn door de medicijnen 
die je hebt gebruikt die belasten de grond ook. 

Kun je je as overal laten verstrooien? 

Verstrooien kan je laten doen door het crematorium op het strooiveld of op zee, wel of niet in 
bijzijn van nabestaanden. De asbus kan een maand na de crematie  worden opgehaald en 
nabestaanden kunnen zelf beslissen wat ze met de as gaan doen, thuis in een urn of in de 
tuin, bijzetten in een graf. Bij zelf uitstrooien is het officieel zo dat er toestemming gevraagd 
moet worden aan de eigenaar van de grond of het water. Ook zijn er bedrijven die 
bijvoorbeeld de uitstrooiing op zee voor je regelen in bijzijn van nabestaanden. 
Indien je de as wilt meenemen naar een ander land moet je aan het crematorium een 
internationale verklaring vragen om de douane met de asbus (handbagage) te kunnen 
passeren.  

Verschillende soorten graven. 

Er zijn particuliere (familie) graven en algemeen graven. Het verschil tussen beide is dat bij 
het algemene graf de beheerder van de begraafplaats de plek bepaalt en wie er nog meer in 
het graf begraven worden. Het is een graf voor 10 jaar, daarna wordt het geruimd.  

http://www.zielhuis-uitvaart.nl


Bij een particulier graf kan zelf de plek uitgezocht worden en bepaalt de rechthebbende wie 
er in worden begraven ( 2 of 3 personen mogelijk), en kan er gekozen worden voor 10, 20 
jaar of langere grafrust. 
Een algemeen graf is goedkoper dan een particulier graf, dit heeft te maken met de 
onderhoudskosten en de grootte van het grafmonument. Daarnaast heb je 
natuurbegraafplaatsen, waar eeuwige grafrust is. Helaas niet in de buurt van Amsterdam, de 
dichtstbijzijnde is Bilthoven. 

Wat zijn de kosten van een uitvaart? 

Volgens de consumentenbond kost een gemiddelde uitvaart tussen de 6.500 en 7.500 Euro. 
Voor een eenvoudige uitvaart  ben je bij Zielhuis rond de € 3.500 kwijt. De uiteindelijke prijs 
hangt af van verschillende keuzes: 
Thuis opbaren is goedkoper dan in een rouwcentrum. Als je 3 hoog woont dan is het mogelijk 
om de kist met een verhuislift naar beneden te brengen. Dit is niet eng of gevaarlijk. Komen 
er veel mensen, dan verstuur je meer rouwkaarten en is het bedrag van catering hoger. 
Begraven is duurder dan cremeren. 
De kosten zijn al met al natuurlijk afhankelijk welke toeters en bellen je wilt. Je kunt een 
globale kostenberekening laten maken bij Zielhuis of een andere uitvaartonderneming. Aan 
een eerste gesprek zijn geen kosten verbonden. 

Is er geen geld, dan kan een beroep gedaan worden op het team Uitvaarten van de 
gemeente Amsterdam . Zij gaan eerst op zoek naar familieleden van de overledene. Wordt 
er familie gevonden, dan wordt hen gevraagd of zij de uitvaart willen regelen en betalen. Kan 
de familie de uitvaart niet betalen? Dan kunnen zij bijzondere bijstand aanvragen. Als de 
familie de uitvaart niet wil regelen, dan neemt team Uitvaarten het over en wordt een 
eenvoudige uitvaart geregeld. 

Er zijn ook organisaties die een zogenoemde budget uitvaart aanbieden, voor zo’n €1.500- 
2.000,- Dit houdt in dat de overledene wordt opgehaald en overgebracht naar een 
mortuarium. De dag en tijdstip van de crematie wordt bepaald door de onderneming en is 
zonder een afscheidsbijeenkomst. Bij een budget uitvaart hebben de nabestaanden geen/
weinig invloed. 

Lichaam ter beschikking wetenschap. 
Het is mogelijk om bij leven te bepalen dat het lichaam na overlijden ter beschikking gesteld 
wordt aan de wetenschap. Deze lichamen worden gebruikt voor medisch-wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs en moeten binnen 24 uur na overlijden worden vervoerd. Bij leven 
dient dan contact te worden opgenomen met een van de Nederlandse Universiteiten. Echter 
er is zoveel aanbod dat de meeste universiteiten een stop hebben.  

Hoe zit het met orgaandonatie? Donorcodicil of donorpas. 
Met een donorcodicil of donorpas heb je vastgelegd dat je na je overlijden organen wilt 
doneren. Het is verstandig om mensen in je directe omgeving en je huisarts hiervan op de 
hoogte te stellen. Orgaandonatie na overlijden moet snel gebeuren. Na de donatie wordt het 
lichaam terug gebracht om opgebaard te kunnen worden. 

Mogelijkheden van opbaren  
Je kunt in het uitvaartcentrum opgebaard worden maar het kan ook thuis. Ook als je alleen 
woont kan dat thuis. Men verondersteld vaak dat als iemand alleen woont het lichaam 
ergens anders opgebaard moet worden. Dat is niet zo. Het is vaker een emotioneel 
argument dat men het lichaam niet alleen achter wil laten. 
Er zijn een paar uitvaartcentrum waar je een eigen afscheidskamer kunt huren, waar je een 
sleutel krijgt van die ruimte en je dan terecht kunt wanneer je maar wilt.  Dit geeft veel tijd/
ruimte om afscheid te nemen.  



Opbaren kan op bed, in een kist, rieten mand of draagbaar. Bij een wade wordt er soms voor 
gekozen om de wade iedere dag iets verder te sluiten. 
Het is noodzakelijk dat bij het rouwvervoer en de crematie of begrafenis het lichaam geheel 
bedekt is. Als de wade heel dun is kun je de contouren van het lichaam nog goed zien. Vaak 
kiezen mensen daarom voor een iets dikkere stof. 
David noemt een voorbeeld waarbij vrienden en vriendinnen samen een doek gemaakt 
hebben. 

Is een uitvaartbedrijf nodig? 
Nee dat is niet per se nodig, maar het regelen van een uitvaart is wel een hele organisatie 
(regelen van de aangifte van overlijden, de crematie/begrafenis, de kist, verlof tot begraven/
cremeren etc). Veel crematoria of begraafplaatsen gaan er vanuit dat er een uitvaartbedrijf bij 
betrokken is. In overleg de uitvaartbegeleider kun je afspreken wat zij/hij voor je doet en wat 
de nabestaanden zelf doen.  

Wettelijk mag in Nederland de uitvaart 36 uur na overlijden plaatsvinden en moet op de 6e 
werkdag na overlijden gebeuren. Het is mogelijk om uitstel van deze termijn aan te vragen 
als er bijvoorbeeld familie uit het buitenland moet komen.  


