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Gevraagd besluit  

  

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit:  

  

• Kennis te nemen van de voorgenomen tariefwijziging m.b.t de verrichtingen 

Forensische Geneeskunde. 

 

Toelichting  

Op basis van de gemeenschappelijke regeling GGDrU voert GGDrU voor de regio Utrecht 

werkzaamheden uit die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging. Deze 

werkzaamheden worden uitgevoerd door de forensisch artsen/gemeentelijk lijkschouwers 

van GGDrU. 
 

Met deze notitie informeren we u over het voornemen om tot aanpassing van de 

tariefstelling voor Forensisch Geneeskunde over te gaan. Dit zal gebeuren aan de hand 

van het landelijk in 2021 vastgestelde kostprijsmodel.  

Dit kostprijsmodel is voortgekomen uit de noodzaak om de forensische geneeskunde op 

kostendekkende basis uit te voeren en daarmee ook in de toekomst te kunnen 

waarborgen. Zowel kwalitatief als financieel. 

 

In 2021 zijn de kostprijzen voor de verrichtingen Forensisch Geneeskunde in opdracht 

van de gezamenlijke GGD’en door de koepel van GGD’en: GGD GHOR Nederland, in 

samenwerking met Lysias onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat 

nooit eerder een realistische kostenberekening voor de verrichtingen in het kader van 

Forensische Geneeskunde had plaatsgevonden.  

Met het kostprijsonderzoek is in kaart gebracht wat de werkelijke kosten zijn voor het 

uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van o.a. de lijkschouw. Basis voor dit 

onderzoek is een uitvraag onder alle GGD’en geweest naar de volgende variabelen:  

• Benodigde tijd per verrichting 

• Reistijd 

• Reiskosten 

• Salariskosten arts 

• Productieve uren van de artsen 

• Opslag piketvergoeding 

• Opslag inhuur 

• Opslag overwerk 

• Overheadkosten 

• Overige materiële kosten 

 



Vervolgens is het genoemde kostprijsmodel ontwikkeld. In dit model is een uurtarief 

bepaald op basis van de productieve uren en een genormeerd salaris. Op basis van het 

uurtarief (waarbij rekening is gehouden met inhuur), de genormeerde tijd per 

verrichting, de genormeerde reistijd en reiskosten is de kostprijs per soort verrichting 

bepaald. In de prijs per verrichting is een opslag meegenomen voor de piketvergoeding, 

overhead en overige kosten. In het model is rekening gehouden met een verschil in 

reistijd en reiskosten voor stedelijke en niet-stedelijke gebieden.  

De optelsom van alle verrichtingen heeft geleid tot de tarieven voor o.m. lijkschouw. De 

uitkomsten van deze kostprijsberekening zijn onder andere onderschreven door VNG en 

de Nationale Politie, die opdrachtgever is voor andere forensische verrichtingen dan de 

lijkschouw. 

 

Voor specifiek de volgende verrichtingen waarvoor gemeente opdrachtgever is, heeft de 

uitkomst van de kostprijsberekening impact:  

• Lijkschouw  

• Telefonisch overleg met behandelend artsen m.b.t. lijkschouw  

• Lijkschouw bij euthanasie  

• Melding overlijden minderjarige  

 

Kostprijs per 1/1/2023 

Op basis van de kostprijs berekening betekent dit voor uw gemeente dat per 1 januari 

2023 sprake is van de volgende tariefstelling met betrekking tot de hiervoor genoemde 

verrichtingen. Onderstaande tarieven zijn inclusief de jaarlijks toe te passen indexering. 

 

Overzicht tarieven 

 

Verrichting Tarief 2022 

excl. BTW 

Tarief 2023 

excl. BTW 

 

Lijkschouw 

 

 

400,50 

 

675,00 

Telefonisch overleg behandelend artsen m.b.t. 

lijkschouw 

 

 

-* 

 

80,00 

Lijkschouw bij euthanasie 

 

 

 

400,50 

 

485,00 

Melding overlijden minderjarige  

-* 

 

68,00 

 

*) Eerder zijn hiervoor geen kosten in rekening gebracht, bij aanvang onder meer 

vanwege het geringe aantal. De afgelopen jaren is het telefonisch overleg echter qua 

aantallen en duur toegenomen. Hetzelfde geldt voor de meldingen overlijden 

minderjarigen. 

De tarieven voor Politie en uitvaartondernemingen worden eveneens per 1-1-2023 

verhoogd. Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar de bijlage overige 

tarieven. 

 

Verdere behandeling  

  

geen 


