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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 

Voor de indiening van het onderhavige wetsvoorstel bestaat tweeërlei 
aanleiding. 

De eerste is gelegen in de activiteiten van de Commissie vermindering 
en vereenvoudiging van overheidsregelingen. 

Naast andere wetten en wetsvoorstellen onderwierp deze commissie 
ook het eerder aanhangig gemaakte ontwerp van Wet op de lijkbezorging 
aan een onderzoek met het oog op haar doelstelling. Het door de commissie 
uitgebrachte eindverslag is voorwerp van overleg geweest tussen de 
regering en het parlement. Het kabinetsstandpunt met betrekking tot 
onder meer de nieuwe Wet op de lijkbezorging is verwoord in de brief van 
27 juni 1984 van de tweede ondergetekende aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerstuk II, 1983-1984 17 931, 
nr. 39). Blijkens deze brief stemt het kabinet in met de aanbevelingen van 
de commissie ter zake van de Wet op de lijkbezorging, welke zijn: 

a. de beperking van de kring van beroepsgerechtigden in de artikelen 
44, eerste lid, 58, eerste lid en 65, tweede lid, dient ongedaan te worden 
gemaakt; 

b. de mogelijkheid c.q. de verplichting om bij algemene maatregel van 
bestuur nadere regels te stellen omtrent de volgende onderwerpen dient 
te worden geschrapt: 

- de inrichting van crematoria en hetgeen in en om een crematorium in 
acht moet worden genomen (art. 60); 

- de bewaring van lijken voor de lijkbezorging (art. 83); 
- de ontheffing van termijnen met betrekking tot de verstrooiing van as 

in bijzondere gevallen (art. 62, derde lid); 
- de verplichting tot het hebben van een register van alle begraven 

lijken of bijgezette asbussen op een begraafplaats (art. 28) en een 
register van alle in een crematorium verbrande lijken (art. 53); enkele 
eenvoudige voorschriften terzake kunnen in de wet zelf worden opgeno-
men; 

- de identificatie van lijken (artt. 8 en 52) en het register van asbussen 
bedoeld in artikel 65, derde lid; ook ten aanzien van deze onderwerpen 
kunnen naar het oordeel van de commissie enkele eenvoudige voorschriften 
in de wet zelf worden opgenomen. 
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c. het beroepsrecht van de inspecteur van de volksgezondheid dient te 
worden geschrapt. 

d. de artikelen 43, tweede lid, 66 en 67, eerste lid, kunnen vervallen. 
De inhoud van artikel 66 wordt in artikel 62 opgenomen. 

De tweede aanleiding is, zoals in de memorie van antwoord op het 
reeds aanhangige voorstel van Wet op de lijkbezorging aan de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal is gesteld, dat de hiervoren vermelde 
wijziging van de nieuwe Wet op de lijkbezorging de gelegenheid biedt 
deze wet aan de richtlijnen voor de keuze tussen Kroon- en Arob-beroep 
aan te passen. 

Ook bij beschikkingen van niet tot de centrale overheid behorende 
overheidsorganen is het volgens de richtlijnen uit een oogpunt van 
rechtsbescherming van de burger in beginsel ongewenst van het in de 
Wet Arob neergelegde stelsel af te wijken. Bij Arob-beroep berust het 
oordeel over de rechtmatigheid van de beschikking ten slotte geheel bij 
een onafhankelijke rechter. Wegens dit belang geldt ook voor beschikkin-
gen waarbij de overheid een ruime mate van beleidsvrijheid heeft, dat het 
stelsel van de Wet Arob in beginsel de voorkeur heeft. Waar het belang 
van de burger bij een niet tot rechtmatigheid beperkte bestuurlijke 
toetsing onder bepaalde omstandigheden tot een keuze voor Kroonberoep 
zou leiden, behoeft dit niettemin in het algemeen niet aan de keuze voor 
het stelsel van de Wet Arob in de weg staan. Voorafgaand aan de 
rechterlijke toetsing door de Afdeling rechtspraak van de Raad van State 
kan in het kader van de Arob-bezwaarschriftenprocedure of in het kader 
van administratief beroep op een ander orgaan een volledige hernieuwde 
beoordeling van de beschikking plaatsvinden. 

Geconstateerd kan worden dat tegen op de artikelen 11 juncto 12, 12, 
29, vierde lid, 30, vierde lid, 44, eerste lid en 47, derde lid, gebaseerde 
beschikkingen reeds Arob-beroep open staat. Hetzelfde is het geval met 
de beschikkingen van de commissaris der Koningin, bedoeld in de 
artikelen 17, tweede lid en 73, tweede lid, gegeven in beroep. Er bestaat 
geen aanleiding hierin verandering te brengen. 

In de te wijzigen artikelen is, waar nog bestuurlijke toetsing noodzakelijk 
werd geacht, in daarvoor in aanmerking komende gevallen het Kroonberoep 
vervallen en vervangen door beroep op gedeputeerde staten, waarna 
Arob-beroep mogelijk is. Voorts is uniformiteit in rechtsgang tot stand 
gebracht, dat wil zeggen dat voor beroepsgerechtigden met betrekking 
tot besluiten, gebaseerd op dezelfde bepaling, geen van elkaar afwijkende 
beroepsgangen zullen bestaan. Het gaat hier om de artikelen 47, tweede 
lid, en 58, eerste lid. 

Vermeld zij nog dat het Kroonberoep in artikel 35, tweede lid, is 
gehandhaafd, nu hier sprake is van een bestuursgeschil en op grond van 
richtlijn 3 de voorkeur dient te worden gegeven aan toetsing door een 
hoger bestuursorgaan (Kroon), indien het geschillen betreft tussen 
overheidsorganen met betrekking tot niet in overwegende mate gebonden 
beschikkingen. Bovendien is twijfel mogelijk of het een beschikking is in 
de zin van de Wet Arob. 

Tenslotte wordt er de aandacht op gevestigd, dat een nadere wettelijke 
voorziening te verwachten is ten aanzien van het Kroonberoep met het 
oog op de aanpassing daarvan aan artikel 6 van het Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De 
bedoelde voorziening zal echter vermoedelijk geen veranderingen in de 
onderhavige voorstellen ten gevolge behoeven te hebben. 

De aparte vermelding van de inspecteur als beroepsgerechtigde in de 
artikelen 30, derde lid, 32, zesde lid, 33, tweede lid en 48, vierde lid, is 
overeenkomstig het voorstel van meergenoemde commissie komen te 
vervallen. 
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Volgens het derde nader gewijzigd ontwerp van de nieuwe Wet op de 
lijkbezorging konden bij algemene maatregel van bestuur regels worden 
gesteld omtrent de identificatie van lijken (art. 8). Ingevolge art. 52 
zouden bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met 
betrekking tot de identificatie van een lijk in een crematorium waar het zal 
worden verbrand. Het thans geldende Crematiebesluit regelt laatstgenoenv 
de identificatie. Nu op het punt van de identificatie de voorstellen van 
voornoemde commissie worden gevolgd, doet de gelegenheid zich voor 
de identificatie in de wet eenvormig te regelen voor begraving en ver-
branding. 

In de nota naar aanleiding van het eindverslag van de Tweede Kamer 
op het voorstel van de nieuwe Wet op de lijkbezorging is dezerzijds 
omtrent een en ander gesteld dat, nu schouwing door de gemeentelijke 
lijkschouwer bij crematie niet meer verplicht zal zijn, de regeling van de 
identificatie vlak na het overlijden wellicht meer gedetailleerd zal moeten 
zijn (11 256 nr. 17, blz. 3). 

In de thans in artikel 8 neergelegde bepalingen over identificatie is 
getracht de regeling zo eenvoudig mogelijk te doen zijn zonder het belang 
van een verantwoorde identificatie uit het oog te verliezen. Artikel 52 kan 
thans vervallen. Het is de bedoeling dat ook ingevoerde en voor vervoer 
naar elders opgegraven lijken later identificeerbaar zijn. Voor de eerste zal 
in een ingevolge artikel 15 te geven algemene maatregel van bestuur een 
regeling worden gegeven. Bedoeld artikel is daartoe aangepast. 

De bepalingen ten dienste van de identificatie zijn niet van toepassing 
ten aanzien van een opgegraven lijk als bedoeld in artikel 30, vierde lid, of 
overblijfselen van een lijk als bedoeld in artikel 32, derde lid. Daartoe zijn 
deze leden aangevuld c.q. gewijzigd. Van deze gelegenheid wordt gebruik 
gemaakt om nog enkele wijzigingen in het wetsontwerp aan te brengen. 
Hierop zal in de artikelsgewijze toelichting nader worden ingegaan (artt. 
12, 86 en 87). 

Artikelen 

Artikel 8 

In dit artikel zijn de maatregelen welke identificatie beogen vóór 
begraving of verbranding, alsmede de identificatie zelf vermeld. Het zal in 
de regel de uitvaartverzorger zijn, die na het overlijden het in het eerste 
lid bedoelde identificatiesteentje aan het lijk toevoegt. Hieromtrent heeft 
overleg plaats gehad met belangenorganisaties van de uitvaartverzorgers. 
De identificatie zelf vindt plaats door de houder van de begraafplaats of 
het crematorium. Overtreding van het voorschrift van het tweede lid is 
strafbaar gesteld in artikel 87, onder 1 °. In verband met het voornemen in 
bepaalde gevallen begraving in een ander omhulsel dan een kist toe te 
staan is in dit artikel naast de kist ook het omhulsel vermeld. Om te 
voorkomen dat de lijkbezorging wordt belemmerd, indien identificatie niet 
mogelijk is, is in de eerste volzin van het derde lid de uitdrukking «zo 
mogelijk» opgenomen. 

Artikel 12 

Hoewel niet voortvloeiend uit het advies van de Commissie vermindering 
en vereenvoudiging van overheidsregelingen, lijkt het goed nog een 
wijziging aan te brengen, die leidt tot vereenvoudiging van de formaliteiten 
die in verband met de lijkbezorging worden vereist. In de praktijk is 
namelijk gebleken dat het soms problemen oplevert de verklaring van 
geen bezwaar tegen begraving of verbranding, die in geval van niet-na-
tuurlijke dood door de officier van justitie dient te worden afgegeven, 
tijdig over te leggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die het 
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verlof tot begraving of verbranding moet verlenen. Daar in verband met 
het spoedeisende karakter verzending per post niet mogelijk is zal de 
verklaring vaak per auto worden opgehaald, hetgeen als de plaats waar 
het verlof moet worden verleend ver van de hoofdplaats van het arrondis-
sement is gelegen veel tijd in beslag neemt. Ter voorkoming van extra 
autoritten en overuren lijkt het goed dat ook een hulpofficier van justitie 
aan wie de officier van justitie telefonisch heeft medegedeeld geen 
bezwaar tegen begraving of verbranding te hebben, de verklaring kan 
ondertekenen. Om dit mogelijk te maken wordt voorgesteld artikel 12 
enigszins te wijzigen. 

Artikel 15 

Hier is ook afwijking van paragraaf 1 in verband met identificatie 
mogelijk gemaakt. Met betrekking tot lijken die Nederland worden 
binnengebracht bestaat niet alleen behoefte aan afwijking van het in de 
paragrafen 2 en 3 bepaalde, waarin respectievelijk is geregeld verlof tot 
begraving of verbranding, alsmede de in acht te nemen termijn, maar ook 
aan afwijking van bepalingen, vervat in paragraaf 1, waarin lijkschouwing 
en identificatie geregeld zijn. In het bijzonder geldt dit voor artikel 8, zoals 
dit thans wordt voorgesteld. Zo zou bij toepassing van het eerste lid de 
kist waarin het lijk Nederland wordt binnengebracht moeten worden 
geopend om daarin een vuurvast identiteitssteentje te deponeren, 
hetgeen om een aantal redenen bv. van hygiënische aard in verband met 
langdurig transport en de aard van de kist onwenselijk is. 

De formaliteiten, vermeld in het tweede lid, zullen evenmin altijd 
vervuld kunnen worden. 

Ook het in het derde lid bepaalde zal niet licht te realiseren vallen, ook 
reeds in verband met het feit dat daarvoor de kist zal moeten worden 
geopend. 

Artikel 28 

Aan artikel 28 is een tweede lid toegevoegd, dat de openbaarheid van 
het hier bedoelde register regelt. 

Nu, zoals bij memorie van antwoord aan de Tweede Kamer op het 
aanhangige wetsvoorstel gesteld, niet is gebleken van behoefte aan 
anonieme begraving, is geen reden aanwezig om het register niet 
openbaar te doen zijn. De in het toegevoegde derde lid geregelde 
overbrenging naar het gemeentearchief dient ter voorkoming van 
mogelijk verloren gaan van het hier bedoelde register. 

Artikel 30, derde lid 

Door de aanvulling van het nieuwe derde lid zullen de identificatiebe-
palingen hier niet van toepassing zijn. 

Artikel 32, derde lid 

Voor de hier aangebrachte wijziging zij verwezen naar artikel 30, derde 
lid. 

Artikel 33, tweede lid 

Door het vervallen van dit lid is de mogelijkheid ontstaan Arob-beroep 
te realiseren onafhankelijk van het lot van het thans bij de Eerste Kamer 
aanhangige voorstel van Wet bodembescherming. 
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Artikel 43, tweede lid 

Overeenkomstig het voorstel van de Commissie vermindering en 
vereenvoudiging van overheidsregelingen is het tweede lid vervallen, 
omdat burgemeester en wethouders reeds op de hoogte zijn. 

Artikel 44, eerste lid 

Ter voldoening aan het advies van meergenoemde commissie vervalt 
de beperking van de kring van beroepsgerechtigden. 

Ten aanzien van artikel 44 zij nog opgemerkt dat, gelet op de belangrijke 
bestuurlijke en financiële gevolgen die voor de gemeente uit de toepassing 
van hoofdstuk III, paragraaf 3, kunnen voortvloeien, de beslissing van 
eventuele geschillen in eerste instantie het beste door gedeputeerde 
staten kan geschieden. Van de beslissing van dat college staat dan 
AROB-beroep open. Het scheppen van de mogelijkheid van hoger beroep 
op de Kroon zou niet in overeenstemming zijn met richtlijn 6 van de 
richtlijnen voor de keuze tussen AROB-beroep en beroep op de Kroon, 
volgens welke administratief beroep in twee instanties zoveel mogelijk 
dient te worden vermeden. 

In de laatste volzin van het eerste lid, waar sprake is van zogenaamde 
spontane vernietiging door de Kroon, gebaseerd op artikel 166 van de 
Provinciewet, is vernietiging wegens strijd met de wet vervangen door 
vernietiging wegens strijd met het recht overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 132, vierde lid, van de Grondwet. 

Artikel 48, vierde lid 

Hier is Arob-beroep mogelijk gemaakt. Voorts is het begrip eigen graf 
in overeenstemming gebracht met de overigens in het wetsontwerp 
gebezigde terminologie. 

Artikel 49 

Een redactionele onjuistheid is hier verbeterd. 

Artikel 52 

De hier bedoelde vaststelling van de identiteit van een lijk heeft 
regeling gevonden in artikel 8. 

Artikel 53 

Om dezelfde redenen als vermeld bij artikel 28 is ook het onderhavige 
register openbaar. Ook hier is de in dat artikel bedoelde waarborg 
opgenomen. 

Artikel 60 

Overeenkomstig het voorstel van de in het algemeen deel van de 
toelichting genoemde commissie is dit artikel vervallen. 

Artikel 62 

De algemene maatregel van bestuur ter omschrijving van de bijzondere 
gevallen is vervallen. Overeenkomstig het voorstel van de commissie is 
artikel 66 als derde lid opgenomen. In de nieuwe redactie is de eis van 
schriftelijk verlof van de officier van justitie bij uitvoer na een maand 
vervallen. 
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Artikel 65, tweede lid 

Ook hier is de kring van beroepsgerechtigden uitgebreid tot belangheb-
benden. Voor de beroepsinstantie wordt verwezen naar het algemeen 
deel van de toelichting. In het derde lid is de mogelijkheid van een 
algemene maatregel van bestuur vervallen. Het vierde lid regelt de 
openbaarheid van het register. De bepaling in het vijfde lid waakt - evenals 
die in artikel 28, derde lid - tegen mogelijk verloren gaan van het register. 

Artikel 66 

Dit artikel is overeenkomstig het voorstel van de commissie opgenomen 
in artikel 62 

Artikel 67, eerste lid 

Ingevolge het voorstel van de commissie is het eerste lid vervallen. 

Artikel 68 

Dit artikel behoeft aanpassing aan de wijziging van artikel 67, eerste lid. 

Artikel 70 

Het bepaalde in dit artikel is opgenomen in artikel 62, vierde lid. 

Artikel 83 

Ingevolge het voorstel van de commissie is dit artikel vervallen. 

Artikel 86 

Dit artikel behoeft aanpassing in verband met het vervallen van de 
artikelen 66 en 83. 

Zoals bekend ligt het in de bedoeling in de gehele wetgeving de 
geldboete niet meer in bedragen maar in categorieën uit te drukken, 
f 10000 komt overeen met een geldboete van de derde categorie. 

Artikel 87 

De geldboete van f 2500 wordt hier vervangen door de tweede categorie. 
Onder 1° van dit artikel is strafbaar gesteld overtreding van het 

bepaalde bij artikel 8, tweede lid. Voor het overige is dit artikel aangepast 
aan de wijzigingen die in het voorstel zijn aangebracht. 

Artikel 93 

In het tweede lid van dit artikel is een verbetering aangebracht door 
herstel van woorden die waren weggevallen. In de nadere memorie van 
antwoord aan de Tweede Kamer zijn de juiste bewoordingen gebruikt. 

Artikel II 

Om te voorkomen dat de in artikel I bedoelde wet in werking treedt 
zoals het voorstel daartoe nu luidt, is deze bepaling opgenomen. Bevorderd 
zal worden dat die wet niet in werking treedt voordat ook het onderhavige 
wetsvoorstel het Staatsblad zal hebben bereikt. Overigens is in de vaste 
Commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat, 
voor Justitie en voor Welzijn en Volksgezondheid uit de Eerste Kamer der 
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Staten-Generaal besloten de behandeling van wetsvoorstel 11 256 
(Nieuwe bepalingen inzake de li jkbezorging) op te schorten tot het 
onderhavige wetsvoorstel de Eerste Kamer zal hebben bereikt. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
F. Korthals Altes 

De Minister van Just i t ie, 
F. Korthals Altes 

De Staatssecretaris van Welz i jn , Volksgezondheid en Cultuur, 
J . P. van der Reijden 
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