
Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1986-1987 Nr. 173 

19448 Wijziging van de nieuwe Wet op de lijkbezorging 

GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
7 april 1987 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bij 

koninklijke boodschap van 15 april 1971 ingediende voorstel van Wet op 
de lijkbezorging bij verheffing tot wet te wijzigen in verband met het 
streven naar vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen 
en de aanpassing van bepalingen inzake het instellen van beroep aan de 
bestaande richtlijnen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 april 1971 ingediende 
voorstel van Wet op de lijkbezorging (11 256) tot wet wordt verheven, 
wordt deze als volgt gewijzigd: 

A 

Het opschrift van paragraaf 1 van Hoofdstuk II komt te luiden: Lijk-
schouwing en identificatie. 

B 

Artikel 8 wordt vervangen door: 

Artikel 8 

1. Voordat de kist of het andere omhulsel van het lijk wordt gesloten, 
wordt het lijk voorzien van een vuurvast identiteitssteentje waarop een 
registratienummer is aangebracht. Dit registratienummer wordt tevens 
vermeld op de kist of het omhulsel. 

2. Tot begraving of verbranding wordt niet overgegaan dan nadat de 
houder van de begraafplaats of van het crematorium de identiteit van het 
lijk heeft vastgesteld door vergelijking van het op de kist of het omhulsel 
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vermelde registratienummer met dat, vermeld op een bijgevoegd document 
dat tevens de namen, overlijdens- en geboortedata van de overledene 
dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat. 

3. Indien de identiteit niet genoegzaam blijkt, vindt zo mogelijk de 
identificatie van het lijk plaats door twee personen die de overledene bij 
het leven hebben gekend, in tegenwoordigheid van de houder van de 
begraafplaats of het crematorium. Bij het ontbreken van een identiteits-
steentje wordt het lijk alsnog door de houder voorzien van een vuurvast 
steentje waarop het kenmerk van de begraafplaats of het crematorium 
alsmede een registratienummer is aangebracht. 

C 

In artikel 12 wordt «dan wel een verklaring van geen bezwaar tegen 
begraving of verbranding, afgegeven door de officier van justitie» 
vervangen door: dan wel een verklaring waaruit blijkt van geen bezwaar 
van de officier van justitie tegen begraving of verbranding. 

D 

In artikel 15 worden de woorden «deze en de volgende paragraaf» 
vervangen door: de paragrafen 1, 2 en 3 van dit hoofdstuk. 

E 

Artikel 28 wordt vervangen door: 

Artikel 28 

1. De houder van een begraafplaats houdt een register van alle daar 
begraven lijken en bijgezette asbussen, met een nauwkeurige aanduiding 
van de plaats waar zij begraven onderscheidenlijk bijgezet zijn. 

2. Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar. 
3. Het register van een bijzondere begraafplaats wordt bij opheffing 

van die begraafplaats overgebracht naar het archief van de gemeente 
waarin die begraafplaats was gelegen. 

F 

Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het derde lid vervalt; 
b. Met vernummering van het vierde lid tot derde lid komt daarin de 

tweede volzin te luiden: De paragrafen 1, 2 en 3 van hoofdstuk II zijn ten 
aanzien van de verbranding niet van toepassing. 

G 

Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het derde lid wordt «artikel 30, vierde lid» vervangen door: artikel 

30, derde lid. 
b. Het zesde lid vervalt. 

H 

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het tweede lid vervalt; 
b. Voor het eerste lid vervalt «1». 
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I 

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid wordt in de eerste volzin «de in artikel 39 genoemden» 

vervangen door: belanghebbenden; 
b. In de tweede volzin worden de woorden «de wet» vervangen door: 

het recht. 

J 

In artikel 47, tweede lid, wordt «Ons» vervangen door: gedeputeerde 
staten. 

K 

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het vierde lid vervalt; 
b. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid en komt te luiden: 
4. Een graf waarop een uitsluitend recht berust, gelegen op een 

gesloten begraafplaats, wordt, voor zover in het onderhoud behoorlijk 
wordt voorzien, onaangeroerd gelaten. 

L 

In artikel 49 wordt «a. zich daarin geen graf bevindt» vervangen door: 
a. zich daarin geen graf bevindt hetzij. 

M 

Artikel 52 vervalt. 

N 

Artikel 53 wordt vervangen door: 

Artikel 53 

1. De houder van een crematorium houdt een register van alle daar 
verbrande lijken, met een nauwkeurige aanduiding van de bestemming 
welke aan de as is gegeven en van degene op wiens aanwijzing zulks is 
geschied. 

2. Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar. 
3. Het register van een bijzonder crematorium wordt bij opheffing van 

dit crematorium overgebracht naar het archief van de gemeente waarin 
dit crematorium was gelegen. 

0 

Artikel 58, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt: 
a. De woorden «de verzoeker» worden vervangen door: belanghebben-

den; 
b. Het woord «Ons» wordt vervangen door: gedeputeerde staten. 

P 

Artikel 62 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Een asbus kan een maand nadat de as in de bus is geborgen ter 

bijzetting of verstrooiing van haar inhoud naar het buitenland worden 
gezonden. 
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b. Toegevoegd wordt een vierde lid, luidende: 
4. Op verzoek van de in artikel 18 bedoelde personen kan de officier 

van justitie, bedoeld in artikel 14, in bijzondere gevallen ontheffing 
verlenen van de in de voorgaande leden genoemde termijnen. 

Artikel 65 wordt gewijzigd als volgt: 
a. In het tweede lid wordt «de betrokkene» vervangen door: belang-

hebbenden. 
b. In het tweede lid wordt «Ons» vervangen door: gedeputeerde 

staten. 
c. In het derde lid vervalt de tweede volzin. 
d. Aan het artikel worden een vierde en vijfde lid toegevoegd onder-

scheidenlijk luidende: 
4. Het in het derde lid bedoelde register is openbaar. 
5. Het register van een bewaarplaats wordt bij opheffing van die 

bewaarplaats overgebracht naar het archief van de gemeente waarin die 
bewaarplaats was gelegen. 

R 

Artikel 66 vervalt. 

S 

Artikel 67 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Het eerste lid vervalt; 
b. Voor het tweede lid vervalt «2». 

In artikel 68 vervalt «, tweede lid,». 

U 

Artikel 70 vervalt. 

Artikel 79 wordt als volgt gewijzigd: 
a. in het eerste lid wordt «artikel 78 onder b» vervangen door: artikel 

78, eerste lid, onder b; 
b. in het tweede lid wordt «artikel 78 onder c» vervangen door: artikel 

78, eerste lid, onder c. 

W 

Artikel 83 vervalt. 

X 

Artikel 86 wordt gewijzigd als volgt: 
a. in de aanhef wordt «ten hoogste tienduizend gulden» vervangen 

door: de derde categorie 
b. onder 1° vervalt: , 83 
c. onder 5° vervalt: 66, 
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IJ 

Artikel 87 wordt gewijzigd als volgt: 
a. in de aanhef wordt «ten hoogste vijfentwintighonderd gulden» 

vervangen door: de tweede categorie 
b. Onder 1° wordt «8» vervangen door: 8, tweede lid 
c. Onder 1° wordt na «20,» ingevoegd: 28, 
d. Onder 1° wordt voor «54» ingevoegd: 53, 
e. Onder 1° vervalt «en» en wordt na «56» ingevoegd: en 65, derde tot 

en met vijfde lid 
f. Onder 4° vervalt:, eerste lid 
g. Onder 6° wordt na «65» toegevoegd: , eerste en tweede lid, 
h. Onder 7° vervalt: 28, 
i. Onder 7° vervalt: , 53,60 

In artikel 9 1 , tweede lid, zoals dit wordt gewijzigd ingevolge artikel 90 
van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374) wordt «31, 32» 
vervangen door: 31 en 32. 

AA 

In artikel 93, tweede lid, wordt tussen «kan» en «andere» ingevoegd: 
ten aanzien van. 

ARTIKEL II 

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag waarop de in artikel 
I bedoelde wet in werking treedt. 

ARTIKEL III 

De Wet op de lijkbezorging wordt door Onze Minister van Justitie 
voorzien van een doorlopende nummering en door deze in het Staatsblad 
geplaatst. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Minister van Justitie, 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
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