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NATIONALE VETERANENBEGRAAFPLAATS LOENEN 
 
Uw voorzitter en secretaris hadden op 15 september jl. een gesprek 
met de Generaal-majoor b.d. N. Geerts, secretaris van het bestuur van 
de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en de heer H. Bleijerveld, 
directeur Bijzondere Uitvaarten Monuta. 

De aanleiding voor dit gesprek was dat er signalen uit de achterban van 
onze vereniging kwamen over onduidelijkheden van de kosten van een 
uitvaart of crematiedienst bij de veteranenbegraafplaats Loenen. 
In een prettig gesprek met de heer Geerts en de heer Bleijerveld, zijn een 
aantal punten op een rijtje gezet en verhelderd. 
Hieronder een aantal punten ter informatie. 

Algemeen 
Er zijn twee begraafplaatsen, te weten het ereveld, dat is bedoeld voor 
Nederlandse militairen en burgers die zijn omgekomen tijdens een missie 
en de Veteranenbegraafplaats (NVBL), die bedoeld is voor overleden 
veteranen die daar een gezamenlijke rustplaats vinden. Ook de partners 
van de overledenen kunnen daar worden begraven of bijgezet.  
Beide begraafplaatsen zijn van elkaar gescheiden en hebben elk een eigen 
ingang. 
Elk graf heeft een gelijkvormige gedenksteen, zodat de begraafplaats zijn 
een uniforme uitstraling behoudt. Die op het ereveld zijn liggende stenen, 
die op de NVBL zijn staande stenen. 
De gedenksteen hoort bij het graf en wordt betaald uit een budget dat 
beschikbaar is gesteld door Defensie en het vfonds. Er is een aparte plek 
voor as verstrooiing. 

Marktconforme kosten 
De NVBL is een particuliere stichting zonder winstoogmerk en voert een 
van overheidssubsidies onafhankelijke exploitatie. Dit betekent dat de 
NVBL net als andere begraafplaatsen marktconforme kosten in rekening 
moet brengen bij de veteranen die in Loenen begraven, bijgezet of 
verstrooid willen worden. Omdat de grafstenen gratis worden 
onderscheidt de nationale veteranenbegraafplaats zich daarmee van 
andere begraafplaatsen waar de grafsteen voor rekening van de 
grafgerechtigden komt.  
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Er wordt betaald voor grafrecht voor de duur van minimaal 20 jaar. Langer 
dan 20 jaar in één keer grafrecht betalen is niet toegestaan. Dit is in de wet 
vastgelegd. Na afloop van de 20 jaar kan het wél worden verlengd. 
 
Kosten van een begrafenis of bijzetting 
Om te beginnen: een begrafenis of bijzetting op de NBVL kost gemiddeld 
13.000 – 15.000 euro. Het bedrag dat de meeste begrafenisverzekeringen 
uitkeren, is vaak aanmerkelijk lager. 
Als een uitvaartondernemer een opvallend lager bedrag aanbiedt, vraag 
dan ook na of het graf, het onderhoud daarvan en het grafrecht van dit 
bedrag ook deel uitmaken.  
De kosten van een begrafenis of bijzetting in Loenen bestaat uit twee 
componenten:  

1) de kosten die begrafenisondernemer in rekening brengt 
2) de kosten die de NBVL in rekening brengt. 

De prijzen die de NBVL rekent voor een begrafenis of bijzetting zijn 
marktconform en staan vast. Kortingen, om wat voor reden dan ook, zijn 
op deze tarieven niet mogelijk, omdat de stichting van de NBVL hoge 
kosten maakt voor de grond van de begraafplaats, het centrumgebouw 
met de aula en het onderhoud van zowel de begraafplaats als de graven. 
De prijzen die de begrafenisondernemer in rekening brengt, kunnen wel 
variabel zijn. De NBVL heeft daarop geen enkele invloed.  

Coördinator NVBL 
De familie van een overleden veteraan die in Loenen begraven wil worden, 
kan een uitvaartondernemer zelf kiezen. Deze ondernemer zal de wensen 
van de familie bespreken en neemt vervolgens contact op met de 
begrafeniscoördinator van Loenen. De NVBL heeft de coördinatie 
uitbesteed aan uitvaartonderneming Monuta. Deze verzorgt de aktes, 
verzamelt de kosten van de NVBL, verstuurt de facturen naar de 
begrafenisondernemer en coördineert de uitvaart.  De gekozen 
uitvaartondernemer zal vervolgens met de coördinator de wensen van de 
familie bespreken en e.e.a. samen inplannen. 
Het is ook mogelijk om de uitvaart op Loenen via de uitvaartonderneming 
van Monuta te laten verzorgen. Deze coördineert dan zowel met de familie 
de gehele voorbereiding als met de NVBL. 

Let op: er zijn ook uitvaartondernemingen die de overledene overbrengen 
naar Loenen, om zich daarna terug te trekken. Dat betekent dat de 
coördinator van de NVBL met de familie de wensen moet bespreken, 
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terwijl de eerste uitvaartondernemen dat ook al had gedaan. Dit kan leiden 
tot extra kosten. Bespreek daarom eerst met de gekozen 
uitvaartondernemer of deze alles ook met de coördinator bespreekt en er 
tijdens de begrafenis/bijzetting er ook bij is. 

De uitvaartcoördinator van Loenen (Monuta) is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het militaire protocol. De NBVL kan op wens zorg dragen 
voor een hoornblazer, die door Defensie wordt betaald. De hoornblazer zal 
alleen op de begraafplaats in actie komen, dus niet in de aula tijdens de 
afscheidsdienst.  
Indien gewenst kan er een erewacht aanwezig zijn. De VOKS kan deze 
aanvragen bij het Regiment Van Heutsz en de kosten hiervan worden door 
het Regiment gedragen. Indien Loenen een erewacht moet regelen (via 
Unifil), komen daar weer kosten bij die door de erewacht in rekening 
worden gebracht. 

Foto: VOKS 

Als aan de gasten een kopje koffie met een plakje cake wordt 
aangeboden, wordt dit geregeld met vrijwilligers. De koffie en cake worden 
natuurlijk wél in rekening gebracht. Moet er een meer uitgebreide maaltijd 
worden geregeld, dan wordt daar een vaste cateraar voor ingehuurd, 
aangezien de NBVL geen eigen keuken heeft. De cateraar moet dus zelf 
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zijn keuken meenemen waardoor deze kosten hoger zijn. Het is niet 
mogelijk zelf een cateraar te kiezen, omdat deze geen ervaring met de 
NBVL heeft. 

Contact 
Indien u meer informatie wilt hebben of een afscheidsdienst op de NVBL 
wilt aanvragen, neem dan contact op met Monuta, Team Bijzondere 
Uitvaarten te Apeldoorn, telefoon 055 - 527 42 77 of met het 
contactformulier dat u kunt vinden op de website van Monuta: 
www.Monuta.nl, dan boven aan de pagina klikken op ‘Over Monuta’, 
daarna naar beneden gaan naar ‘Over ons, en daar vindt u een regel met 
Team Bijzondere Uitvaarten, waar u op moet klikken. 

 
 

 
 

Foto: Monuta, Team Bijzondere Uitvaarten 
 
Op de website van de VOKS kunt u bij de pagina met de ‘Links’ zowel 
deze informatie als die van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen 
(NVBL) terugvinden. De tarievenlijst van Loenen vindt u daar ook. 
 
Vragen? Neem gerust contact op met uw secretaris Leo Schreuders, 
telefoon: 06-51903177, email: voks1951@gmail.com 


