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NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES 
VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN 
STAAT, VOOR JUSTITIE EN VOOR WELZIJN EN VOLKSGEZOND 
HEID1 

Vastgesteld 29 september 1987 

Na ontvangst van de memorie van antwoord besloten de vaste com-
missies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat, voor 
Justitie en voor Welzijn en Volksgezondheid de behandeling van het 
wetsvoorstel 11 256 uit te stellen totdat de in de memorie van antwoord 
aangekondigde novelle de Eerste Kamer zou hebben bereikt. Intussen is 
deze novelle door de Tweede Kamer behandeld en aanvaard. De leden 
van de genoemde commissies zagen aanleiding om in een nader voorlopig 
verslag in te gaan op de antwoorden die zij van de regering hadden 
verkregen op haar voorlopig verslag van 22 februari 1983. Tevens wilden 
zij enkele vragen stellen naar aanleiding van de novelle 19 448. Deze 
vragen zijn in een laatste hoofdstuk in het verslag toegevoegd. Voor zover 
het gaat om deze vragen en opmerkingen moet dit nader voorlopig 
verslag dan ook worden gezien als een gewoon voorlopig verslag waarbij 
de commissie zich alle rechten die het reglement van orde haar toekent 
verder voorbehoudt. 

Inleidende opmerkingen 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van de memorie van antwoord. Zij wilden nog een aantal 
aanvullende vragen stellen en enkele nadere opmerkingen maken. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden in het algemeen met 
voldoening kennis genomen van de memorie van antwoord. Zij waardeerden 
het in het bijzonder dat aan hun suggestie, het voorstel te toetsen aan de 
richtlijnen met betrekking tot de keuze van Arob-beroep of kroonberoep 
en het dienovereenkomstig aan te passen, gevolg kon worden gegeven. 
Op een enkel punt wensten zij nog nader in te gaan. 

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennis 
genomen van de recente reacties die hun naar aanleiding van wetsvoorstel 
11 256 en de voorgestelde wijziging daarvan wetsvoorstel 19 448 hadden 
bereikt. Deze reacties in aanmerking nemend wilden deze leden met 
betrekking tot het wetsvoorstel op de lijkbezorging enkele opmerkingen 
maken danwei vragen stellen. 
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Het lid van de fractie van de R.P.F, wilde niet meer ingaan op aller 
hande zaken die al in een eerdere fase aan de orde waren geweest. Wel 
behield hij zich het recht voor daarop terug te komen bij de openbare 
behandeling. Naar aanleiding van een novelle wilde hij een drietal vragen 
stellen. 

Hoofdstuk I I . Algemene voorschriften voor de lijkbezorging 

$ 1. Lijkbezorging 

Artikel 7 en artikel 10 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen in het voorlopig 
verslag of hier aan de behandelende arts en/of de gemeentelijke 
lijkschouwer opgelegde verplichting nog andere motieven ten grondslag 
liggen dan de noodzaak strafbare feiten op het spoor te komen. Met alle 
waardering voor de in de memorie van antwoord gegeven beschouwing 
over een «aspect» van deze materie, konden zij deze beschouwing toch 
niet als een antwoord op hun boven herhaalde vraag beschouwen die zich 
immers ook met «ja» danwei «nee» laat beantwoorden. Gaarne ontvingen 
zij dat antwoord alsnog. 

Hoofdstuk I I I . Begraving 

§ 1. Algemene bepalingen 

Artikel 32, vierde en vijfde lid 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. constateerden uit het antwoord 
dat de tweede bij het vierde lid gestelde vraag kennelijk niet goed 
begrepen is. Bedoeld werd te vragen of indien verlenging van de termijn 
heeft plaatsgevonden, steeds, dus ten aanzien van alle graven op die 
begraafplaats, die verlengde termijn, en niet de termijn van slechts 20 jaar 
in acht moet worden genomen. Deze vraag werd ook ingegeven door het 
opvallende verschil als het (in lid vijf) over verkorting van de termijn gaat. 
Daar wordt immers gesproken over «een of meer graven» en in artikel 32 
vierde lid over «een begraafplaats». Duidt dit verschil in terminologie ook 
op een materieel verschil? 

Artikel 32 
Ruimingstermijn van 20 jaar 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren door de beschouwingen 
in de memorie van antwoord tot de overtuiging gekomen dat de verlenging 
van de ruimingstermijn tot 20 jaar niet zo ernstige financiële consequenties 
behoeft te hebben als ze eerst vreesden. Bovendien zijn sindsdien vijf 
jaren verlopen, waarin houders van begraafplaatsen de gelegenheid 
hebben gehad op de nieuwe termijn te anticiperen. Is de bewindslieden 
bekend of van die mogelijkheid inderdaad gebruik gemaakt is? 

Voorzover er voor de verlenging van de ruimingstermijn nog sprake is 
van een groter ruimtelijk beslag en een exploitatietekort verwijst de 
memorie van antwoord, onder verwerping van de mogelijkheid van een 
compensatie van rijkswege, naar de mogelijkheid van uitwijking naar de 
(dan goedkopere) crematie en naar de mogelijkheid van huurverhoging. 
Doet deze beschouwing niet te kort aan de mogelijkheid van een vrije niet 
door financiële motieven bepaalde, keuze tussen cremeren en begraven? 
Ook de leden van de fracties van C.D.A. en D66 waren beducht voor 
deze gevolgtrekking. 
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Zijn de financiële consequenties, zo vroegen de leden van de C.D.A.-
fractie, van een verdubbeling van de termijn van de grafrust niet extra 
bezwaarlijk nu, zoals de bewindslieden signaleerden, op dit moment het 
huurbedrag voor een graf voor tien jaar om en nabij het zelfde is als het 
bedrag dat men moet betalen voor crematie in een gemeentelijk cremato-
rium? Mensen zouden er nu immers toe kunnen komen uit geldelijke 
overweging te kiezen voor cremeren als wijze van lijkbezorging. Zijn geen 
nadelige effecten van het voorstel van wet te verwachten voor de velen 
die hun uitvaart en de grafkosten al hebben betaald of hebben geregeld 
middels een begrafenispolis? Kunnen deze financiële gevolgen door de 
desbetreffende verzekeraars worden opgevangen? 

Ook de leden van de fractie van D66 constateerden dat de verhoging 
van de tarieven van de begraafplaats mensen kunnen dwingen tot het 
kiezen voor crematie uit geldelijke overwegingen. Achten de bewindslieden 
dat niet in strijd met de vrijheid van godsdienst? Hoe denken de bewinds-
lieden overigens bij tariefverhoging eventueel gesjoemel met diensten te 
voorkomen in die gevallen waarin uitvaart en grafkosten vooruit zijn 
betaald, nu de naturaverzekeraars niet onder toezicht van de verzekerings-
kamer vallen? 

De leden van de fractie van het C.D.A. wilden vervolgens uitvoeriger 
stilstaan bij de verlenging van de minimumtermijn van grafrust van tien 
naar twaalf jaar. Indien het stelsel in de praktijk zal gaan functioneren 
zoals aangegeven in de memorie van antwoord lijkt een onduidelijke 
tussenvorm te ontstaan tussen een systeem van een minimumgrafduur 
van tien jaar en een minimum van twintig jaar. De bewindslieden hebbe-
nenerzijds in de wet een minimum grafrust vantwintig jaar voorzien, doch 
anderzijds aan de bezwaren van zo'n twintig jaar termijn tegemoet willen 
komen. 

Onduidelijkheid van het stelsel, onzekerheid betreffende de betrokken 
rechten en twijfels omtrent de uitvoerbaarheid zijn de prijs die daarvoor 
betaald dreigtte moeten worden. De stellingname dat niemand aanspraken 
kan ontlenen aan of verwachtingen kan baseren op de wettelijke mini-
mumtermijn van grafduur verbaasde deze leden enigszins. Deze leden 
hadden de indruk dat het in de wet opnemen van zo'n minimumduur juist 
als achtergrond had het creëren van zekerheid omtrent de duur van de 
grafrust. In het thans uiteengezette stelsel zou de wet een minimumduur 
bevatten van twintig jaar, hetgeen in de praktijk zou betekenen in alle 
gevallen een minimumduur van tien jaar en afhankelijk van dit vergunnin-
genbeleid van G.S. een duur langer dan tien jaar. Zou de keuze steeds 
meer in de richting van de twintig jaar gaan dan zou een eenduidiger 
stelsel ontstaan maar tevens zouden daar de bezwaren betreffende 
begrafeniskosten die al eerder werden gereleveerd en die in de zaak van 
het ruimtebeslag groter worden. Deze leden vroegen zich af hoe nu de 
gang van zaken in de praktijk zal zijn ten aanzien van de verzoeken om 
verkorting van de wettelijke minimumtermijn. Dienen de belanghebbenden 
in zo'n zaak in de gelegenheid gesteld te worden om over een dergelijk 
door G.S. te nemen besluit te worden gehoord? Dienen G.S. een beslissing 
terzake uitsluitend te baseren op twee criteria neergelegd in artikel 32, 
vijfde lid of daarbij ook betekenis toe te kennen aan belangen gelegen 
buiten het gebied van de volksgezondheid zoals de eerbied voor het graf, 
het rouwproces en het grafbezoek? Belanghebbenden zullen waarschijnlijk 
met name ten aanzien van belangen gelegen buiten het gebied van de 
volksgezondheid eventueel een standpunt naar voren willen brengen. 

De bewindslieden hebben erop gewezen dat ook onder het stelsel van 
een wettelijke minimumtermijn van twintig jaar een beheerder van een 
begraafplaats graven kan doen contracteren voor tien jaar. De vraag is 
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dan op welke wijze de beheerder van de begraafplaats zich zou kunnen 
verzekeren van bijbetaling na tien jaar voor het geval Gedeputeerde 
Staten een verzoek tot eerdere ruiming afwijst. Wordt voorts door het 
onzekere moment waarop ruiming van graven kan plaatsvinden na tien 
jaar de planning van de grafruimte op een begraafplaats niet bemoeilijkt? 

In het derde lid van artikel 32 is voorzien dat de overblijfselen der lijken 
eventueel met overeenkomstige toepassing van het gestelde in artikel 30, 
vierde lid in een crematorium worden verbrand. Dit vergt echter een 
verzoek daartoe gedaan door de in artikel 18 bedoelde persoon. Kan dit 
verzoek thans nog worden gedaan nu het moment van ruimten onzeker is 
geworden en kan liggen tussen tien en twintig jaar na het begraven? 

Het kwam de leden van de fractie van D66 voor dat, wil aan de 
bedoeling van de door de Tweede Kamer aanvaarde motie van de 
toenmalige leden Wessel-Tuinstra en Faber (11 256, stuk nr. 11) worden 
toegemoet gekomen, het een farce is om de wettelijke minimumgrafduur 
tot twintig jaar te verlengen en de graven dan toch voor tien jaar te 
contracteren. Ogenschijnlijk wordt zowel tegemoet gekomen aan de 
motieven die de Tweede Kamer heeft aangevoerd om de graftermijn te 
verlengen, zoals eerbied voor het graf, het rouwproces en de mogelijkheid 
tot grafbezoek als aan het probleem van de houder van begraafplaats om 
te voorkomen dat particulieren hem contractbreuk verwijten als het graf 
voor het verstrijken van twintig jaar wordt geruimd. In werkelijkheid komt 
men aan geen van beide tegemoet omdat zowel de belanghebbenden als 
de houders van begraafplaatsen in de praktijk voor voorspelbare onzeker-
heden en problemen worden geplaatst. En dat levert geen staaltje van 
goede wetgeving op. In de memorie van antwoord gaan de bewindslieden 
er van uit dat Gedeputeerde Staten de vergunning tot ruiming binnen 
twintig jaar wel zullen verlenen als men zeker is dat het lijk ontbonden is. 
Komt het feit dat een lijk is ontbonden naarde mening van de bewindslieden 
overeen met de motieven die de Tweede Kamer voor verlenging van de 
graftermijn tot twintig jaar heeft gehad zoals grafbezoek en de duur van 
het rouwproces7 Is het eigenlijk wel juist dat door de Tweede Kamer 
erkende en in h. i wetsvoorstel gehonoreerde belangen als eerbied voor 
het graf, het rouwproces en de mogelijkheid tot grafbezoek bij nader 
inzien gaan behoren tot het afwegingsproces van Gedeputeerde Staten 
om een graf binnen een termijn van twintig jaar te laten ruimen? Is dit ook 
niet in strijd met de rechtszekerheid die de burger behoort te hebben over 
wat er na zijn overlijden met zijn dode lichaam gebeurt? Het kwam deze 
leden voor dat het wetsvoorstel op dit en op andere punten meer rechts-
onzekerheid dan rechtszekerheid schept. 

Hoofdstuk III 

$ 4. Sluiting en opheffing van begraafplaatsen 

Artikel 46 

De ledenvan de fractie van het C D . A . wilden weten of een begraafplaats 
die gesloten is verklaard nog geheel of gedeeltelijk heropend kan worden 
verklaard. De situatie die ten grondslag heeft gelegen aan een eerder 
besluit tot geslotenverklaring kan zich immers wijzigen. 

Artikel 49 onder b 

Het was de leden van de fractie van de P.v.d.A. indertijd ontgaan dat 
hun vraag bij artikel 49 aanhef en onder b in onjuiste vorm in het voorlopig 
verslag was opgenomen. Zij herhaalden hier derhalve de oorspronkelijk 
door hen bedoelde vraag: «Deze zinsnede leek deze leden onzorgvuldig 
geformuleerd, daar zij, zeker in het geval dat de laatste begraving heeft 
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plaatsgehad, op de dag voor de sluiting slechts de mogelijkheid openlaat 
van vijftig jaren (indien geen verlenging van de ruimingstermijn heeft 
plaatsgevonden dan wel van twintig jaren plus verlengingstermijn ex 
artikel 32 vierde lid plus veertig jaren = zestig jaren plus verlengingstermijn. 
Voor dit verschil van tien jaren plus verlengingstermijn konden zij geen 
goede reden ontdekken en zij lieten zich dan ook graag uitleggen op 
welke wijze deze bepaling dan wel gelezen moet worden.» 

Hoofdstuk VI . Bijzondere bepalingen 

Artikel 77 

Reeds in de nadere memorie van antwoord aan de Tweede Kamer 
maakten de bewindslieden er melding van dat het ontwerpen van een 
transplantatiewet thans in studie is. De leden van de fractie van het 
C.D.A. vernamen gaarne wanneer indiening van een voorstel van wet 
tegemoet kan worden gezien. Deze leden hadden overigens met interesse 
kennis genomen van enige artikelen van dr. mr. H. A. H. van Till in 
medisch contact 1983 op pagina 1363 en het tijdschrift voor gezond-
heidsrecht 1984 pagina 21 . In deze artikelen wordt kort samengevat 
betoogd dat juist in de context waarin orgaantransplantaties plaatsvinden 
de dood van de orgaandonor met de grootst mogelijke zekerheid moet 
vaststaan alvorens de ingreep mag plaatsvinden. Zonder in medisch-tech-
nische richtlijnen te vervallen zou daartoe de wetgeving met voorschriften 
moeten bevatten met name ten aanzien van de bewijsmethode. Concreet 
werd gesuggereerd dat ten aanzien van postmortale orgaandonors moet 
zijn aangetoond dat de mogelijkheid tot het nog hebben van enige 
hersenfunctie geheel en voor goed is vervallen doordat aan een van de 
bestaansvoorwaarden van hersenfunctie niet meer is voldaan. De keuze 
van de meest betrouwbare techniek terzake zou vervolgens aan de artsen 
kunnen worden overgelaten. Deze leden hadden de indruk dat bepaald 
een aantal argumenten voor een zodanige stellingname aan te dragen 
zijn. Zijn de bewindslieden bereid te zijner tijd om in de memorie van 
toelichting van het voorstel van wet betreffende de orgaantransplantatie 
uitvoerig in te gaan op de argumenten pro en contra voor een zodanige 
regeling als hiervoor kort aangegeven? 

In de stukken is door de bewindslieden herhaaldelijk aangegeven dat 
de volgorde van personen in artikel 72 derde lid en artikel 77 tweede lid 
een rangorde is. Betekent dit dat de niet van tafel en bed gescheiden 
echtgenoot voorgaat boven de andere levensgezel? Deze categorieën 
sluiten elkaar immers geenszins uit. De praktijk wijst uit dat mensen 
samenwonen met een andere partner terwijl hun huwelijk (nog niet) door 
echtscheiding is ontboden en evenmin een scheiding van tafel en bed is 
uitgesproken. 

Overigens vragen deze leden zich af of het wel redelijk te achten is dat 
het standpunt van de andere levensgezel zou gaan voor het standpunt 
van meerderjarige kinderen die niet uit de betreffende relatie geboren 
zijn. Deze leden dachten bijvoorbeeld aan een situatie waarin een langst 
levende zijn c.q. haar laatste levensjaren nog zou verkiezen te delen met 
een andere levensgezel(lin). Dienen dan bijvoorbeeld de meerderjarige 
kinderen uit een eerder huwelijk zich dan maar neer te leggen bij een 
situatie waarin die andere levensgezel na het overlijden van hun moeder 
of vader haar of zijn stoffelijk overschot zou doen bestemmen voor 
ontleding? 

Slotopmerking - Milieu-aspecten 

De leden van de fractie van de V.V.D. zouden gaarne een overzicht 
ontvangen van de maatregelen (A.M.v.B.'s danwei K.B.'s) welke op grond 
van de ingevolge wetsvoorstel 19 448 gewijzigde wet zullen worden 
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genomen ter bescherming van het milieu? In het bijzonder zouden zij 
zulks gaarne vernemen ten aanzien van 

- de opsporing van radio-actieve bronnen door middel van detectie-
apparatuur in crematoria; 

- de maatregelen ten aanzien van overledenen met bepaalde vormen 
van ingeplante pace-makers, welke tot explosies in de ovens van het 
crematorium kunnen leiden; 

- de inrichtingensituering van begraafplaatsen in verband met de 
grondwaterwinning ten behoeve van de drinkwatervoorziening; 

- hoe gehandeld moet worden indien bij ruiming op de begraafplaatsen 
zogenaamde adipocire lijken worden aangetroffen. Welke materialen 
moeten respectievelijk mogen niet worden gebruikt om ontstaan daarvan 
te voorkomen? 

Wetsvoorstel 19448 Wijziging van de nieuwe wet op de lijkbe-
zorging 

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennis 
genomen van de inhoud van het voorstel en de doelstellingen die er aan 
ten grondslag liggen, te weten aanpassing van de nieuwe wet op de 
lijkbezorging en de richtlijnen voor de keuze tussen Kroon en Arobberoep 
en vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen. Deze leden 
onderschreven deze doelstelling van harte. In het licht van de laatste 
doelstelling konden zij echter niet inzien waarom het nodig is dat het 
bestuur van een begraafplaats ver vooraf de toestemming van de 
inspecteur van de volksgezondheid moet vragen als hij graven wil ruimen 
(artikel 32, tweede lid). Het overheidstoezicht zou zich hier kunnen 
beperken tot het toezien op een zodanige manier van begraven en het 
gebruik van zodanige materialen dat de ontbinding van lijken binnen tien 
jaar een feit is. Kunnen de bewindslieden uiteenzetten wat de bedoeling 
is van deze dubbele bemoeienis. 

Het lid van de fractie van de R.P.F, wilde weten waarom de indiening 
van een novelle op zich heeft laten wachten. Waarom zijn overigens niet 
alle voorgestelde wijzigingen genoemd in de memorie van antwoord 
opgenomen in deze novelle? 

Graag zou dit lid een reactie zien op de door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (zie brief van 18 augustus 1987, gericht aan de 
vaste Commissie van Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat uit 
deze Kamer) en de CIO in de brief van 5 februari 1986 gericht aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken naderhand aangebrachte bezwaren. 
Waarom wordt aan deze bezwaren in dit wetsvoorstel niet tegemoet 
gekomen? 

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de 
Hoge Colleges van Staat, 
Mevrouw J. H. B. van der Meer 

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, 
Mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn 

De voorzitter van de vaste commissie voor Welzijn en Volksgezondheid, 
Mevrouw Ermen 

De griffier voor het verslag, 
Van der Putten 
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