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VERSLAG 
Vastgesteld 9 oktober 1986 

De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken1 heeft de eer van haar 
bevindingen omtrent dit voorstel van wet als volgt verslag uit te brengen. 

Vertrouwend dat de regering op onderstaande opmerkingen en vragen 
tijdig voor de openbare behandeling van dit wetsvoorstel zal hebben 
gereageerd acht de commissie deze hiermee voldoende voorbereid. 

De leden behorende tot de fractie van de P.v.d.A. vroegen of inmiddels, 
nu het voorstel inzake de tijdelijke Wet kroongeschillen de Tweede Kamer 
heeft bereikt, vaststaat dat op het stuk van de rechtsbescherming van de 
burger geen wijzigingen in de nieuwe Wet op de lijkbezorging noodzakelijk 
zijn zoals wordt verondersteld in de memorie van toelichting op het 
onderhavige wetsvoorstel. 

Is het ten behoeve van de hulpgriffier van Justitie, die een verklaring 
van geen bezwaar tegen begraving of verbranding heeft ondertekend 
(artikel 12) na daartoe van de Officier van Justitie telefonisch een 
mededeling te hebben ontvangen, niet wenselijk dat deze telefonische 
mededeling binnen 24 uur schriftelijk wordt bevestigd? 

De leden van de fractie van D66 deelden mee positief te staan ten 
aanzien van de in de onderhavige novelle voorgestelde wijzigingen. Zij 
passen in de ook door deze fractie toegejuichte vereenvoudigde wetgeving. 

Inmiddels hadden deze leden een brief van de VNG d.d. 7 mei 1986 
ontvangen, waarin wordt aangedrongen de discussie over de wettelijke 
minimum grafduur te heropenen. De fractie van D66 is daar een uitge-
sproken tegenstander van. In de eerste plaats gaat een dergelijk voorstel 
een novelle verre te buiten. Het is een poging om een uiterst zorgvuldig 
gevoerde schriftelijke en mondelinge discussie terug te draaien. Dat kan 
geen wetgever zich permitteren. In de tweede plaats hadden de in de 
brief gebezigde argumenten tegen een voorgestelde wettelijke minimum 
grafduur deze leden geenszins overtuigd. Zij staan nog geheel achter het 
standpunt, zoals destijds bij de openbare behandeling verwoord. (Hande-
lingen Tweede Kamer, 1982-1983, blz. 994 en 995) 

Evenmin sprak het de leden van de fractie van D66 aan om artikel 32 
tweede lid te laten vallen en zodoende het toezicht van de regionale 
inspecteur van de Volksgezondheid uit te schakelen. Wel degelijk zijn de 
volksgezondheid en arbeidshygiëne in het geding. Deze leden wezen 
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hierbij op de geluiden uit de praktijk (o.m. in Trouw, maart 1986 «Laat de 
doden langer met rust».). Dit geldt temeer nu de algemene maatregel van 
bestuur over het verbod van kunststof-lijkomhulsels er nog niet is en dus 
de ontbinding sterk wordt belemmerd. Kan de regering meedelen of deze 
algemene maatregel van bestuur nu in concept gereed is? 

Wel positief achtten de leden van de D66-fractie de suggestie van de 
VNG om het eerste lid van artikel E van de novelle zodanig te formuleren 
dat uit de registers niet alleen blijkt, welke lijken er op de verschillende 
plaatsen zijn begraven, maar ook hoeveel lijken er begraven worden 
gehouden. 

De leden van de S.G.P.-fractie konden zich goeddeels verenigen met 
de ingediende vereenvoudigingsvoorstellen. 

Wat betreft het in artikel I onder E voorgestelde nieuwe artikel 28, 
eerste lid, vroegen deze leden of niet voorgeschreven moet worden dat 
uit de aldaar bedoelde registers tevens kan blijken van de opgravingen en 
van de lijken die geruimd worden, zodat het register een goed inzichtelijke 
administratie betreffende de lijken, die begraven worden gehouden, biedt. 

Ook deze leden wilden deze gelegenheid benutten om de verlenging 
van de wettelijke minimum-graftermijn van tien tot twintig jaar te verlengen 
nog eens onder de aandacht brengen. Is de indruk juist dat deze termijn 
in het bijzonder van belang is bij bloksgewijze ontruiming? Is er geen 
compromis denkbaar (en hanteerbaar) in deze zin dat ontruiming mogelijk 
is als voor een nader vast te stellen X-percentage van de graven in het 
blok de minimumtermijn is verstreken? 

Tevens wilden deze leden de gelegenheid benutten om in overweging 
te geven het voorstel, o.a. door prof. Meijler gedaan, om in geval van 
euthanasie altijd lijkschouwing te laten plaatsvinden. Wat vindt de 
regering van deze suggestie? 

De voorzitter der commissie, 
Hennekam 

De griffier der commissie, 
Nieuwenhuizen 
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