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Het verheugt ons dat de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken 
blijkens haar verslag van 9 oktober 1986 met de uitgangspunten van het 
voorliggend wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe Wet op de lijkbezor-
ging kan instemmen. 

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A. of 
de nieuwe Wet op de lijkbezorging op het stuk van de rechtsbescherming 
van de burger nog wijziging behoeft, nu inmiddels het voorstel inzake de 
Tijdelijke wet Kroongeschillen de Tweede Kamer heeft bereikt, kunnen wij 
mededelen dat dit niet het geval is. 

Opneming van een bepaling dat de telefonische mededeling van de 
hulpofficier van justitie, dat hij een verklaring van geen bezwaar tegen 
begraving of verbranding heeft ondertekend, schriftelijk moet worden 
bevestigd, lijkt niet noodzakelijk. Aan het Openbaar Ministerie kan worden 
overgelaten of daarover afspraken moeten worden gemaakt. 

De leden van de fractie van D66 hebben zich positief uitgelaten over de 
in de onderhavige novelle voorgestelde wijzigingen. Met de leden van deze 
fractie zijn wij van mening dat het heropenen van de discussie over de 
wettelijke minimum grafduur, zoals de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten in haar brief d.d. 7 mei 1986 bepleitte, de strekking van deze 
novelle verre te buiten gaat. 

Voorts kan niet worden ontkend dat bij het toezicht van de regionale 
inspecteur van de Volksgezondheid wel degelijk de volksgezondheid en 
arbeidshygiëne in het geding zijn, zoals door de fractie van D66 terecht 
wordt opgemerkt. De algemene maatregel van bestuur houdende 
voorschriften ter uitvoering van de nieuwe Wet op de lijkbezorging, welke 
thans wordt geconcipieerd, zal ook een verbod bevatten ten aanzien van 
kisten of andere omhulsels welke vervaardigd zijn met gebruikmaking van 
kunststoffen of metalen, met uitzondering van aan te wijzen stoffen en 
metalen die in een relatief kort tijdbestek verteren. 

De leden van de fracties van D66 en SGP. stelden naar aanleiding 
van het in artikel I onder E voorgestelde nieuwe artikel 28, eerste lid, 
enkele vragen over de registers. Ons inziens volgt al uit de in de bedoelde 
bepaling geformuleerde opdracht een register bij te houden, dat daaruit 
blijkt hoeveel lijken worden opgegraven en geruimd en hoeveel nog 
begraven worden gehouden. Het tweede deel van het bepaalde in lid 1 
verbijzondert alleen de plicht ook nauwkeurig aan te tekenen op welke 
plaats zij zijn begraven of bijgezet. 
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De leden van de fractie van de SGP. veronderstelden dat de verlenging 
van de wettelijke minimum-graftermijn van tien naar twintig jaren in het 
bijzonder van belang is bij bloksgewijze ontruiming. Dat is echter niet het 
geval. Het komt ook regelmatig voor, vooral bij familiegraven, dat pas 
ruimte wordt vrijgemaakt tegen de tijd dat men de ruimte nodig denkt te 
hebben. De wettelijke minimumtermijn kan dan soms al vele jaren 
verstreken zijn. Het komt ons echter onnodig ingewikkeld voor om een 
bepaling in de wet op te nemen dat ruiming mogelijk is als voor een 
bepaald percentage van de graven in een blok de minimumtermijn is 
verstreken. Voor een deel der graven zou dan immers de termijn niet 
verstreken zijn en zou er - zonder nadere regeling - onvoldoende waarborg 
zijn dat de lijken in deze graven volledig zijn verteerd. 

De fractie van de SGP. maakte van de gelegenheid gebruik om ons 
oordeel te vragen over het voorstel, gedaan door prof. dr. F. L. Meijler in 
o.a. een artikel over geneeskunde en euthanasie in het Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde van 15 maart 1986, om in geval van 
euthanasie altijd lijkschouwing te laten plaatsvinden. Als er sprake is van 
levensbeëindiging op verzoek, is er sprake van een niet-natuurlijke dood 
als bedoeld in artikel 7 van de wet en wordt gehandeld conform het 
bepaalde in artikel 10. De zaak komt dan krachtens artikel 81 in handen 
van de officier van justitie. Het voorstel van prof. Meijler, te weten het 
doen van postmortaal onderzoek na elke als zodanig aangemelde 
euthanatische handeling, richt zich op retrospectief onderzoek ten 
behoeve van de medische aspecten van het euthanasiebeleid en valt als 
zodanig buiten het bestek van dit wijzigingsvoorstel. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
C. P. van Dijk 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
D. J. D. Dees 
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