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Aanvullende informatie t.b.v. behandeling nieuwe W e t op de 
lijkbezorging (11 256 en 19 448) 

Ter voorbereiding van de plenaire behandeling van de algehele 
herziening van de Wet op de lijkbezorging (kamerstukken nrs. 1 1 256 en 
19 448) doe ik u hierbij nog enige aanvullende informatie toekomen 
betreffende de termijn van grafrust. Mij is gebleken dat hieraan bij uw 
Kamer behoefte bestaat. 

In artikel 32 van het wetsvoorstel is voorzien in de verlenging van de 
wettelijke termijn van grafrust van 10 naar 20 jaar. Dit onderdeel van het 
voorstel ontmoet bezwaren van de zijde van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten. De VNG stelt dat deze regeling niet goed uitvoerbaar 
is en gemeenten en beheerders van bijzondere begraafplaatsen voor 
grote financiële en ruimtelijke problemen zal plaatsen. Ik acht deze vrees 
ongegrond. 

De totstandkoming van het betreffende onderdeel van het wetsvoorstel 
is u bekend. Het wetsvoorstel bevatte oorspronkelijk een ruimingstermijn 
van 10 jaar. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer werd een 
amendement ingediend dat beoogde deze termijn te verdubbelen. Toen 
zich liet aanzien dat een meerderheid van deze Kamer dit amendement 
zou aannemen, hebben de toenmalige verantwoordelijke bewindslieden 
zich beraden. Zij besloten een nota van wijziging in te dienen, waarin de 
termijn op 20 jaar zou worden gesteld, doch waarin tevens de 
mogelijkheid werd geopend dat gedeputeerde staten ontheffing van de 
termijn kunnen verlenen tot 10 jaar. Deze wijziging werd door de Kamer 
overgenomen. Hoewel de betrokken bewindslieden zelf geen behoefte 
hadden aan verlenging van de ruimingstermijn, hadden zij er geen 
bezwaar tegen dat op deze wijze van de Kamer tegemoet zou kunnen 
worden gekomen. Zij meenden dat door de mogelijkheid ontheffing te 
verlenen voor probleemsituaties een adequate oplossing zou kunnen 
worden geboden. Ook ik ben deze mening toegedaan. 
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De verlenging van de ruimingstermijn ontmoette na de vaststelling 
door de Tweede Kamer kritiek. De VNG en het Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken voorzagen problemen van juridische, ruimtelijke en 
financiële aard. 

Juridische problemen zijn mijns inziens niet te verwachten, omdat de 
rechten en plichten van rechthebbenden op een graf door de verlenging 
van de ruimingstermijn geen wijzigingen zullen ondergaan. Ook een 
eventuele vergunning tot vervroegde ruiming tast de rechten en plichten 
van rechthebbenden niet aan. Een graf waar nog een recht op rust, kan -
behoudens toestemming van de rechthebbende - niet vervroegd worden 
geruimd. Een en ander is laatstelijk nog eens uitvoerig uiteen gezet in de 
nadere memorie van antwoord aan de Eerste Kamer. 

Met name over mogelijke ruimtelijke en financiële problemen lopen de 
meningen uiteen. De kern van het verschil van inzicht op dit punt is dat 
door sommigen ervan wordt uitgegaan dat algemene graven direct of 
kort na het verstrijken van de wettelijke termijn van 10 jaar ook daadwer-
kelijk worden geruimd. De ervaring leert echter dat dit gemiddeld pas na 
een veel langere periode plaats vindt. Nader beraad op dit punt heeft mij 
geen aanleiding gegeven tot andere conclusies te komen. Er zijn mijns 
inziens geen concrete aanwijzingen dat de regeling in het wetsvoorstel, 
wanneer dit kracht van wet krijgt, belangrijke wijzigingen brengt ten 
opzichte van de huidige feitelijke situatie. 

In dit verband wijs ik op de resultaten van een onderzoek dat in de 
loop van 1987 door mijn departement is ingesteld onder begraafplaats-
beheerders over hun ervaringen ten aanzien van de vertering van lijken 
en over de gehanteerde ruimingstermijn voor algemene graven. 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het ruimingsbeleid zeer divers 
is. Sommige gemeenten en particuliere beheerders geven algemene 
graven, vooral vanwege de bodemgesteldheid ter plaatse, al voor een 
langere termijn dan de wettelijke minimumtermijn uit. Nergens wordt 
onmiddellijk na afloop van de uitgiftetermijn geruimd. In de meeste 
gemeenten blijven graven nog een aantal, vaak nog tientallen, jaren 
rusten. Overigens zonder dat daarvoor een vergoeding of verlenging van 
de rechten wordt verlangd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
graven die voor de minimumtermijn zijn uitgegeven, gemiddeld pas zo'n 
7 tot 9 jaar na afloop van die termijn worden geruimd. Dit gemiddelde 
werd bovendien gedrukt door de situatie in grote steden, waar algemene 
graven vaak zo'n 3 tot 5 jaar na het verstrijken van de 10 jaren-termijn 
worden geruimd. De situatie kan echter binnen één stad van begraaf-
plaats tot begraafplaats erg verschillen. Een belangrijk gegeven bij 
ruimingen is dat zij nauwelijks of nooit voor individuele graven plaats-
vinden (tenzij in een familiegraf een nog niet voorziene bijzetting nodig 
is), maar dat zij gewoonlijk eens in de zoveel jaren of zelfs decennia voor 
een groot deel van een begraafplaats tegelijk worden uitgevoerd. De 
conclusie van het onderzoek was dat voor het merendeel der begraaf-
plaatsen de invoering van een 20 jaren-termijn nauwelijks of geen 
wijziging van het bestaande beleid met zich brengt. In de weinige 
gevallen dat de verlengde termijn problemen zou kunnen opleveren, kan 
zoals in het wetsvoorstel is voorzien gedeputeerde staten om verlof voor 
vervroegde ruiming worden gevraagd. 

Mij zijn geen gevallen bekend van gemeenten waar bestaande begraaf-
plaatsen zouden moeten worden uitgebreid of waar nieuwe zouden 
moeten worden aangelegd als gevolg van de verlenging van de ruimings-
termijn. Uiteraard wordt in een aantal gemeenten - de VNG noemt er een 
aantal in haar brief van 18 april 1983 aan uw Kamer - wel uitbreiding of 
aanleg van begraafplaatsen overwogen of is deze zelfs inmiddels al 
gerealiseerd. De reden hiervoor moet echter primair worden gezocht in 
de bevolkingsaanwas in die gemeenten. Voorts bestaat bij een groot deel 
van de bevolking de voorkeur voor een zogenaamd eigen graf in plaats 
van een algemeen graf, waarin men meestal samen met vreemden wordt 
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begraven. Eigen graven worden gewoonlijk voor ten minste enkele 
tientallen jaren uitgegeven en nemen derhalve relatief veel ruimte in 
beslag. Mogelijke ruimtelijke problemen op begraafplaatsen moeten 
eerder aan de eigen dan aan algemene graven worden toegeschreven. 
Voor eigen graven echter heeft een verlenging van de ruimingstermijn, 
gelet op de gebruikelijke uitgiftetermijnen van 20 tot 50 jaar, geen 
consequentie. Overigens maakt ook het IPO geen gewag van ruimtelijke 
problemen. 

Concluderend kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat er op basis 
van de huidige praktijk geen aanleiding bestaat te veronderstellen dat er 
ruimtelijke problemen zijn te verwachten door de verlenging van de 
wettelijke termijn van grafrust. Problemen ontstaan vooral door de 
bevokingsaanwas en door de aanwezigheid van eigen graven, die voor 
langere tijd zijn uitgegeven. Zouden algemene graven deze problemen -
met name incidentele gevallen in grotere plaatsen of steden - vergroten, 
dan zou gebruik kunnen worden gemaakt van de mogelijkheid van 
vervroegde ruiming van deze graven. 

Uit de verlenging van de wettelijke termijn vloeien naar mijn mening 
evenmin bijzondere financiële problemen voort. Nu komt het in veel 
gemeenten veel voor dat een graf, dat voor 10 jaar is uitgegeven, pas na 
25 jaar wordt geruimd. Over de laatste 1 5 jaar heeft de beheerder van 
de begraafplaats dan geen vergoeding ontvangen. Als het wetsvoorstel 
in zijn huidige vorm kracht van wet zou krijgen, zou naar mijn mening in 
zo'n situatie - ook financieel - geen wijziging hoeven te komen. De VNG 
stelt zich voor dat bij een verdubbeling van de wettelijke termijn door de 
rechthebbende op het graf ook een hoger recht zal moeten worden 
betaald, dan wel dat de beheerder van de begraafplaats voor kosten zal 
worden gesteld. Gelet op de gangbare praktijk ten aanzien van de termijn 
van grafrust zal er naar mijn mening in de meeste gemeenten weinig of 
niets veranderen. Gelet op de omstandigheid dat de exploitatielast 
ondergaan als gevolg van de voorgestelde regeling, heb ik geen reden te 
veronderstellen dat gemeenten het in werking treden van de wet zullen 
aangrijpen om tot een belangrijke verhoging van de rechten te besluiten. 
Op die plaatsen echter waar algemene graven gewoonlijk toch eerder 
dan 20 jaar worden geruimd, kan men desgewenst aan dit beleid 
vasthouden. Rechten kunnen dan worden uitgegeven voor een termijn 
van 10 of 15 jaar en men kan na afloop van die termijn met verlof van 
gedeputeerde staten vervroegd ruimen. Ook in deze gevallen zie ik geen 
reden waarom de exploitatiekosten, ten opzichte van de huidige situatie, 
als gevolg van het wetsvoorstel sterk zouden toenemen. 

Alleen in de gevallen waarin nabestaanden op die plaatsen ook zelf 
kiezen voor een langere termijn, lijken prijsverhogingen gerechtvaardigd. 
Op deze plaats wil ik er niet aan voorbij gaan dat thans veel begraaf-
plaatsen niet kostendekkend worden geëxploiteerd. Voor het streven 
tekorten te verminderen heb ik begrip. Het is, wanneer men de huidige 
praktijk in ogenschouw neemt, echter onjuist om aan de verlenging van 
de wettelijke termijn van grafrust bijzondere kostenverhogende aspecten 
toe te schrijven. 

Met name over de kosten die uit het wetsvoorstel voor gemeenten 
zouden voortvloeien, heeft de VNG zich tot mij gewend in een brief van 4 
november 1987. Ik meen er goed aan te doen u deze brief, samen met 
mijn antwoord van 19 februari 1988, bijgaand ter kennisneming te doen 
toekomen. 

Ook het IPO heeft in een brief van 1 8 april 1988 bezorgdheid geuit 
over de kosten, die in dit geval voor de provincies voortvloeien uit taken 
welke ingevolge het wetsvoorstel aan gedeputeerde staten worden 
opgedragen. Ik meen dat deze bezorgdheid onnodig is. De enige nieuwe 
taak die vergeleken met de situatie onder de huidige wet op de colleges 
van gedeputeerde staten afkomt, is het verlenen van verlof voor 
vervroegde ruimingen. Vervroegde ruimingen zullen in lang niet alle 
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gemeenten aan de orde zijn. Aangezien ruimingen gewoonlijk voor grote 
delen van begraafplaatsen plaatsvinden, zal vergunningverlening 
incidenteel plaatsvinden. Gelet op de in het wetsvoorstel opgenomen 
criteria voor ontheffing en de specifieke kennis van de Inspectie van de 
volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu in deze, bevindt daaren-
boven het zwaartepunt van de feitelijke werkzaamheden zich niet bij de 
provincies. Van een aanmerkelijke taakverzwaring voor de provincies is 
dan ook geen sprake. 

Met betrekking tot de ontheffingsmogelijkheid door gedeputeerde 
staten is thans wel de suggestie gewekt dat naar mijn mening ontheffing 
verleend zou moeten worden buiten betrokkenen om. Dat is een onjuiste 
voorstelling van zaken. 

De VNG en het IPO gaan er in commentaren op het wetsvoorstel 
(brieven dd. 4 november 1987 respectievelijk 18 april 1988) van uit dat 
gedeputeerde staten in de ontheffingsprocedure de betrokken 
nabestaanden zouden moeten of kunnen horen. Ik heb in deze als mijn 
mening te kennen gegeven dat zulks niet nodig is. Het horen van betrok-
kenen heeft - zoals in elke andere vergunnings- en beroepsprocedure -
alleen zin als bepaalde, op hen betrekking hebbende, belangen geschaad 
kunnen worden. Dat is in casu niet het geval. Een houder van een 
begraafplaats mag op grond van de privaatrechtelijke rechtsverhouding 
(het uitsluitend recht op een graf is een privaatrechtelijk recht sui 
generis, vergelijkbaar met huur, opstal of erfpacht) uitsluitend tot ruiming 
overgaan indien het recht is verlopen. Het heeft voor de houder geen zin 
verlof te vragen indien er nog een recht op het graf rust, want het verlof 
zet het uitsluitend recht niet opzij. Het heeft ook geen nut om vroegere 
rechthebbenden te horen. Wanneer de rechten verlopen zouden zijn en 
vroegere rechthebbenden of andere belanghebbenden toch ruiming 
willen voorkomen, zou men geen bezwaar moeten maken bij gedepu-
teerde staten, maar het recht moeten verlengen. 

Omdat het verlof geen inbreuk kan maken op iemands rechten, lijken 
naar mijn mening procedures ingevolge de Wet administratieve recht-
spraak overheidsbeschikkingen uitgesloten. De ontheffing is weliswaar 
een beschikking; het zal evenwel niet gemakkelijk zijn aan te tonen 
rechtstreeks in zijn belang getroffen te zijn. Personen die eventueel nog 
zo'n belang willen creëren, kunnen een uitsluitend recht op het graf 
vestigen. Een recht maakt de ontheffing echter krachteloos, zodat geen 
procedure meer nodig is. 

Ik vertrouw erop u met het vorenstaande van dienst te zijn geweest. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
C. P. van Dijk 
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BIJLAGE 1 VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN 

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken 

4 november 1987 

Nieuwe bepalingen inzake de lijkbezorging, nrs. 11 256 en 19 448 

Wij hebben kennis genomen van het nader voorlopig verslag over het 
wetsontwerp en het verslag op de novelle. Het wetsvoorstel lag vijf jaar 
bij de Eerste Kamer. Thans hebben de commissies uit deze Kamer 
opnieuw kanttekeningen gemaakt en vragen gesteld betreffende de 
verlenging van de minimum graftermijn van tien tot twintig jaar. 

Het is u bekend dat de Tweede Kamer destijds een amendement heeft 
voorgesteld om de minimum graftermijn te verlengen van tien tot twintig 
jaar om redenen van het rouwproces, het grafbezoek en de eerbied voor 
het graf. Het amendement werd opgevolgd door een nota van wijziging, 
die inhoudt dat het graf met goedvinden van gedeputeerde staten, gelet 
op de bijzondere constructie van het graf of de samenstelling van de 
grond, na tien jaar kan worden geruimd. De goedkeuring zal volgens de 
toelichting worden verleend als mag worden aangenomen dat dan het lijk 
is ontbonden. 

In het nader voorlopig verslag is de vraag gesteld of de houders van 
begraafplaatsen op de nieuwe ruimingstermijn van twintig jaar hebben 
kunnen anticiperen. Dat is niet het geval. De schaarse ruimte en de hoge 
kosten van uitbreiding verhinderen dit. Wij hebben daarentegen in dit 
verband wel een ontwikkeling gesignaleerd, die wij bezwaarlijk vinden. 
Meer dan voorheen vernamen wij dat besturen van kerkelijke gemeenten 
zich tot burgemeester en wethouders wenden met verzoeken om de 
algemene begraafplaats zo in te richten, dat de leden van die kerkelijke 
gemeenten op een afzonderlijk voor hen bestemd deel van de algemene 
begraafplaats kunnen worden begraven. Ook kwam het voor dat besturen 
van kerkelijke begraafplaatsen aan de gemeente vroegen om hun 
begraafplaats over te nemen. Verwacht moet worden dat deze 
verschuiving van gebruik van de bijzondere begraafplaats in de richting 
van de algemene begraafplaats zich zal doorzetten als het ontwerp wet 
wordt. De druk op de exploitatie van de algemene begraafplaats wordt 
hierdoor verzwaard. 

Het nader voorlopig verslag bespreekt ook de procedure tot verkorting 
van de minimum graftermijn, waarvoor gedeputeerde staten volgens het 
ontwerp goedkeuring kunnen verlenen. In het nader voorlopig verslag 
wordt de vraag gesteld of alleen de constructie van het graf of de 
gesteldheid van de grond tot het afwegingsproces van GS. behoren. Wij 
menen dat uit niets blijkt dat het in casu een limitatieve opsomming is, 
maar dat daarentegen gedeputeerde staten alle belangen, die met de 
zaak samenhangen mogen afwegen en tot basis van hun beslissing 
nemen. 

Voorts werd gevraagd of gedeputeerde staten alle belanghebbenden in 
de gelegenheid moeten stellen om te worden gehoord. Gezien het feit, 
dat de rechthebbenden hun toestemming moeten geven om het graf te 
ruimen, ligt het voor de hand, dat deze mensen moeten worden gehoord. 
Dit kunnen vrij veel personen zijn. Het komt nl. vaak voor dat het recht 
op eigen graf in de nalatenschap valt - dit is altijd het geval bij de 
bijzondere begraafplaatsen - zodat er intensief speurwerk nodig is naar 
de adressen van alle rechthebbenden, als de oorspronkelijke rechtheb-
bende is overleden. Naast de rechthebbenden zijn er anderen, die 
kunnen stellen belang te hebben bij een bepaald graf. Zij kunnen zich 
tegen het besluit van gedeputeerde staten verzetten en daartegen 
beroep aantekenen. Het ligt derhalve in een goede bestuurspraktijk voor 
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de hand, dat ook deze personen de gelegenheid krijgen om vooraf van 
hun gevoelen ten doen blijken. 

Gezien het ruimte-beslag dat voortvloeit uit de langere minimum 
graftermijn verwachten wij dat er veel verzoeken tot gedeputeerde staten 
zullen worden gericht. Hoe zij op deze verzoeken zullen beslissen kan 
niet worden voorzien, onder andere niet omdat over de constructie van 
de graven op veel plaatsen verschillend kan worden gedacht en de 
ontbinding veelal tot stilstand is gekomen. 

Over de financiële gevolgen merkten wij eerder al op, dat de kosten 
voor de verlengde grafduur op f 800 per graf kunnen worden berekend. 
Jaarlijks worden er ongeveer 59 000 lijken begraven. Hiervan wordt een 
deel begraven in een eigen of familiegraf, dat voor langere tijd - vaak 
voor 30 jaar met het recht van verlenging - wordt uitgegeven. Als het 
laatst bijgezette lijk wordt begraven in de laatste twintig jaar van de 
uitgiftetermijn van een eigen graf, zal dit lijk langer moeten blijven liggen 
dan oorspronkelijk was overeengekomen. Ook moeten alle lijken, die in 
een algemeen graf worden bijgezet tien jaar langer blijven liggen. Er van 
uitgaande dat jaarlijks de ligtijd van 30 000 lijken in eigen en algemene 
graven met tien jaar wordt verlengd, komen de kosten derhalve op 24 
miljoen gulden per jaar. 

Dit betreft in de eerste plaats alle graven, die onder de huidige wet zijn 
uitgegeven. Het effect treedt in de tweede plaats op voor alle graven die 
volgens het wetsontwerp zullen worden uitgegeven, als achteraf blijkt 
dat de graven niet na tien jaar kunnen worden geruimd, bijvoorbeeld 
omdat gedeputeerde staten niet hun goedkeuring geven om binnen de 
tijd van twintig jaar te ruimen. De bewindslieden wezen er op dat de 
houders van de begraafplaatsen graven kunnen blijven uitgeven voor tien 
jaar. In het nadere voorlopig verslag werd gevraagd hoe de houders van 
de begraafplaatsen de bijbetaling kunnen verzekeren als gedeputeerde 
staten het verzoek om ruiming afwijzen. De kosten zullen alsdan voor 
rekening van de houders van de begraafplaatsen blijven. 

De mogelijkheid bestaat om aan gedeputeerde staten te vragen een 
graf al na tien jaar te mogen ruimen. Wij becijferden de kosten, die 
gemoeid zijn met het verzamelen van gegevens, het opsporen van 
adressen voor de verzoeken aan gedeputeerde staten voor de algemene 
begraafplaatsen en het adviseren aan gedeputeerde staten over 
verzoeken van de houders van bijzondere begraafplaatsen. Dit gaat 24 
uur arbeid per graf kosten. Hiermee is aangegeven dat het verzoek om 
een graf eerder te mogen ruimen neerkomt op f 840 per graf voor de 
gemeente alleen, als er geen bezwaarschriften of Arob-beroep wordt 
ingesteld. Bij stijging van het aantal begravingen, zullen deze kosten 
stijgen. 

Wij constateren dat over de gevolgen van de nota van wijziging de 
Raad voor de Gemeentefinanciën niet werd gehoord. 

Wij vinden dat het bedrag dat aan het gemeentefonds wegens deze 
uitbreiding van taken voorshands moet worden vastgesteld op f 24 
miljoen per jaar. Wij handhaven onze bedenkingen tegen dit voorstel van 
wet. Dit betekent dat wij pleiten voor de huidige wettelijke situatie, 
waarin de mensen vrij zijn om te kiezen voor een algemeen graf van tien 
jaar of een eigen graf met bij voorbeeld een looptijd van twintig jaar en 
het recht om telkens verlenging te vragen van die termijn. 

Afschrift van deze brief zenden wij aan de minister van Justitie, de 
staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de minister 
van Financiën. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
dr. G. J. Fleers, directeur 
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BIJLAGE 2 MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

Aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

's-Gravenhage, 19 februari 1988 

Nieuwe bepalingen inzake de lijkbezorging (nrs. 11 256 en 
19 448) 

In antwoord op uw brief van 4 november 1987, kenmerk MAV/9554 
BEST. 87/246, betreffende nieuwe bepalingen inzake de lijkbezorging 
(kamerstukken nrs. 11 256 en 19 448) deel ik u het volgende mede. 

In uw brief signaleert u de ontwikkeling dat besturen van kerkelijke 
gemeenten zich tot het gemeentebestuur wenden met verzoeken om een 
afzonderlijk deel van de algemene begraafplaats in te richten voor leden 
van die kerkelijke gemeenten en dat besturen aan gemeenten vragen om 
hun begraafplaats over te nemen. U stelt dat verwacht moet worden dat 
deze verschuiving van gebruik van de bijzondere begraafplaats in de 
richting van de algemene begraafplaats zich zal doorzetten als het 
ontwerp van wet op de lijkbezorging kracht van wet verkrijgt. 

Ik zie echter geen directe relatie tussen de nieuwe Wet op de lijkbe-
zorging en deze ontwikkeling, die mogelijk te wijten is aan de gevolgen 
van de ontkerkelijking van de bevolking. Het is de eigen verantwoorde-
lijkheid van de betrokken overheden en besturen van kerkelijke 
gemeenten om te bezien of en onder welke voorwaarden op dergelijke 
verzoeken kan worden ingegaan. 

Ten aanzien van de procedure tot verkorting van de minimum 
graftermijn, waarvoor gedeputeerde staten toestemming kunnen 
verlenen, bent u van mening dat gedeputeerde staten alle belangen die 
met de zaak samenhangen mogen afwegen en niet alleen de constructie 
van het graf of de gesteldheid van de grond. 

Deze mening kan ik niet geheel onderschrijven. In de toelichting bij de 
vijfde nota van wijziging (II, 1982-1983, 11 256, nr. 43, blz. 2) wordt 
gesteld dat gedeputeerde staten de bedoelde vergunning slechts verlenen 
gelet op de bijzondere constructie van het graf of de samenstelling van 
de grond. Dit sluit niet uit dat ook andere belangen dan deze omstandig-
heden in de afweging van gedeputeerde staten mede een rol kunnen 
spelen, maar alleen de grafconstructie of de bodemgesteldheid zijn 
doorslaggevende criteria. 

Bij voorbeeld uitsluitend ruimtegebrek op een begraafplaats is geen 
motief om tot het verlenen van een vergunning over te gaan. Voorts 
dienen gedeputeerde staten geen belangen als eerbied voor het graf, het 
rouwproces of de mogelijkheid tot grafbezoek in hun afweging te 
betrekken, omdat reeds de Tweede Kamer deze belangen ondergeschikt 
heeft gemaakt aan het bepaalde in artikel 32, vijfde lid, van het 
wetsvoorstel. 

In het algemeen zal vergunning kunnen worden verleend wanneer men 
tot vervroegde ruiming wil overgaan als op een begraafplaats ruimte-
gebrek is of dreigt en de constructie van het graf of de samenstelling van 
de grond zich niet tegen deze ruiming verzetten. Vervroegde ruiming is 
overigens alleen mogelijk als er geen rechten op het graf meer rusten, 
zoals onlangs in de nadere memorie van antwoord aan de Eerste Kamer 
nog eens is benadrukt. 

Dit brengt mij op het volgende punt dat in uw brief aan de orde is 
gesteld: moeten alle belanghebbenden door gedeputeerde staten in de 
gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord wanneer de houder 
van een begraafplaats verlof tot vervroegde ruiming van een of meer 
graven vraagt? 
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Ik meen van niet, nog afgezien van het punt dat niet «belangheb-
benden» maar alleen «rechthebbenden» recht van spreken zouden 
kunnen hebben. Hiervoor merkte ik al op dat ruiming alleen mogelijk is 
wanneer er geen uitsluitend recht op het graf meer rust. Bij, al dan niet 
vervroegde, ruiming van een graf waar rechten op rusten, zou de houder 
van een begraafplaats immers jegens de rechthebbende op een graf 
wanprestatie plegen. 

Indien men de mogelijkheid van wanprestatie buiten beschouwing laat, 
zie ik drie situaties waarin vervroegde ruiming mogelijk is. Ten eerste, 
wanneer voor een graf niet voor de gehele wettelijke termijn van twintig 
jaar rechten worden afgegeven. Ten tweede, de situatie dat wel een 
recht voor twintig jaar is afgegeven, maar dat in het graf enkele jaren 
later een tweede lijk is bijgezet zonder het recht nog eens met enkele 
jaren te verlengen. Ten slotte de situatie dat een uitsluitend recht nog 
niet is verlopen, maar de houder van een begraafplaats de grafruimte 
toch weer graag te zijner beschikking heeft. De houder kan dan de recht-
hebbende verzoeken van diens recht afstand te doen. Indien de recht-
hebbende op het verzoek ingaat, wordt in feite de eerste situatie 
gecreëerd. Indien het verzoek wordt afgewezen is er geen middel voor de 
houder om de rechthebbende te dwingen van het recht afstand te doen 
of diens instemming op andere wijze overbodig te maken. Een publiek-
rechtelijke vergunning maakt immers in principe geen inbreuk op een 
privaatrechtelijk recht, althans niet in de zin dat dit recht wordt 
beëindigd. In casu doet een verlof voor vervroegde ruiming van gedepu-
teerde staten geen uitsluitend recht van een rechthebbende teniet. 
Daarom zou het eventueel horen door gedeputeerde staten van recht-
hebbenden naar mijn mening juridisch geen enkele betekenis of waarde 
hebben. 

Hierop aansluitend meen ik op te moeten merken dat u in uw brief de 
kring van belang- en rechthebbenden op een graf veel te ruim stelt. De 
nieuwe wet kent evenals de vigerende Wet op de lijkbezorging het begrip 
«belanghebbenden» niet. Slechts aan de rechthebbende op een graf 
worden rechten (en verplichtingen) toegekend. Rechthebbend zijn niet al 
diegenen die met de overledene in een familie- of andere persoonlijke 
relatie hebben gestaan, maar alleen de persoon of personen die op de 
wijze als bedoeld in artikel 29 van het wetsvoorstel het recht hebben 
gevestigd. 

Over de financiële gevolgen van het wetsvoorstel merkte u op dat de 
kosten voor de verlengde grafduur op f 800 per graf kunnen worden 
berekend. Het is mij niet duidelijk hoe u tot een dergelijke berekening 
komt. In eerdere correspondentie met of van uw vereniging komt, 
evenmin als in de wisseling van stukken tussen de Staten-Generaal en de 
regering, een berekening of andere nadere aanduiding van de kosten van 
verlengde grafduur voor de houders van begraafplaatsen voor. 

In uw brief neemt u aan dat jaarlijks de ligtijd van 30 000 lijken in 
eigen en algemene graven met tien jaar wordt verlengd. Uitgaande van 
een bedrag van f 800 per graf per jaar becijfert u de kosten op 24 
miljoen gulden per jaar. 

Bij deze berekeningen en aannames moet ik een aantal vraagtekens 
plaatsen. De kosten van een graf bedragen naar mijn inzicht, verkregen 
door de mij ter goedkeuring voorgelegde begraafrechtenverordeningen 
en exploitatieoverzichten, bij lange na geen f 800 per jaar. Voorts trek ik 
in twijfel of van een op elke twee graven de ligtijd met tien jaar moet 
worden verlengd. Verder trek ik in twijfel of de kosten van verlenging 
geheel en al, zoals u het doet voorkomen, voor rekening van de houder 
van de begraafplaats komen. Tot slot merk ik op dat houders van 
begraafplaatsen al sinds 1982 de tijd hadden en tot aan de inwerking-
treding van de nieuwe wet de tijd hebben om mogelijke situaties dat 
verlenging van grafduur geheel voor hun kosten dreigen te komen, te 
voorkomen. 
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Ik moge dit kort als volgt toelichten. Sinds de behandeling van het 
wetsvoorstel door de Tweede Kamer in 1982 is bekend dat de wettelijke 
termijn van tien op twintig jaar wordt gesteld. De houders van begraaf-
plaatsen weten sedertdien wat het risico is van het uitgeven van graven 
voor een termijn van tien jaar. Zij hadden toen al voor ten minste twintig 
jaar graven kunnen gaan uitgeven. Voorts hadden sedertdien graven die 
voor tien jaar waren uitgegeven en waarvan de wettelijke termijn 
verstreken was, geruimd kunnen worden om aan de gevolgen van de 
nieuwe langere termijn te ontkomen. Dat kan uiteraard nu nog steeds tot 
aan het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe wet. 

U gaat in uw brief voorbij aan de mogelijkheid dat rechthebbenden, 
wier uitsluitende rechten - voor bij voorbeeld 10 of 15 jaar - na de 
inwerkingtreding van de wet zullen verlopen, gewoon vrijwillig het recht -
voor nog eens 10 of 5 jaar - willen verlengen om het voortbestaan van 
het graf in de huidige toestand tot aan het moment van verstrijken van 
de wettelijke termijn van twintig jaar te verzekeren. Als de rechten niet 
worden verlengd is immers de houder van de begraafplaats gerechtigd 
bij voorbeeld alvast het monument van het graf te doen verwijderen of 
gedeputeerde staten verlof voor vervroegde ruiming te vragen. 

Dit alles overziende meen ik dat in slechts een beperkt aantal gevallen 
- wellicht voor een deel sinds 1982 voor eigen risico gecreëerd - graven 
enkele jaren op de afloop van de wettelijke termijn van twintig jaar liggen 
te wachten zonder dat daar inkomsten voor de houder van een begraaf-
plaats tegenover staan. 

Thans wordt gewoonlijk niet onmiddellijk na afloop van de wettelijke 
termijn geruimd. Zoals ik onlangs in de Nadere Memorie van Antwoord 
aan de Eerste Kamer heb bericht, benadert de huidige gemiddelde 
ruimingstermijn reeds dicht de nieuwe wettelijke termijn. Thans accep-
teren bijna alle houders van begraafplaatsen termijnen van soms enkele 
en soms enkele tientallen jaren dat graven rusten zonder dat daar 
inkomsten tegenover staan. 

Wanneer men de situatie onder de nieuwe wet en in de overgangspe-
riode afzet tegen de omstandigheden onder de vigerende wetgeving, zie 
ik nauwelijks verschillen of grote problemen. Ik ben dan ook niet bereid 
om gevolg te geven aan uw verzoek om een bedrag van 24 miljoen 
gulden aan het Gemeentefonds toe te voegen. 

In uw brief gaat u nog nader in op de kosten die gemoeid zijn met het 
vragen van verlof aan gedeputeerde staten voor vervroegde ruiming. U 
meent dat de tijd die gemoeid is met het verzamelen van gegevens, het 
opsporen van adressen voor de verzoeken aan gedeputeerde staten voor 
de algemene begraafplaatsen en het adviseren aan gedeputeerde staten 
over verzoeken van de houders van bijzondere begraafplaatsen op zo'n 
drie dagen per graf komt. De kosten zouden zodoende voor de 
gemeenten neerkomen op f 800 per graf, nog afgezien van eventuele 
bezwaar- of beroepschriften. 

Deze voorstelling van zaken wekt mijn verbazing. Vervroegde ruiming 
zal men evenals gewone ruimingen niet telkens mondjesmaat willen doen 
plaatsvinden, maar van tijd tot tijd met ten minste enkele tientallen 
graven tegelijk. Zo is althans nu de praktijk. 

De gegevens die gedeputeerde staten voor de beoordeling van een 
verzoek nodig hebben zijn de tijdstippen waarop de betrokken graven in 
gebruik zijn genomen of waarop de laatste bijzetting heeft plaatsge-
vonden en gegevens over de constructie van de graven en de 
gesteldheid van de bodem. Gegevens, waar elke houder van een 
begraafplaats reeds over beschikt, zodat zij niet behoeven te worden 
opgespoord. 

Het is mij ook niet duidelijk wat voor adressen zouden moeten worden 
verzameld. Graven kunnen immers alleen geruimd worden als er geen 
uitsluitende rechten meer op rusten. Het is dus niet aan de orde om bij 
voorbeeld de namen en adressen van (vroegere) rechthebbenden aan 
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gedeputeerde staten door te geven. Het - in de meeste gevallen - eens 
in de zoveel jaar adviseren aan gedeputeerde staten over de ruimtepro-
blemen op een bijzondere begraafplaats en over de bodemgesteldheid 
aldaar, vermag ik ook niet te zien als een bijzonder tijdverslindende 
bezigheid, terwijl het bovendien een onderdeel vormt van de algemene 
bestuurstaak van gemeenten. 

Voorts is het mij niet duidelijk wat voor bezwaar- of beroepschriften 
zouden kunnen worden ingediend tegen een vervroegde ruiming. Ik 
betwijfel of een besluit van een gemeentebestuur om tot vervroegde 
ruiming over te gaan en daartoe verlof van gedeputeerde staten te 
vragen wel voor Arob-beroep vatbaar is. Het al dan niet positieve besluit 
van gedeputeerde staten is dat in principe waarschijnlijk wel, maar het is 
de vraag wie zich dan met recht als belanghebbende kan aandienen, 
omdat het uitsluitend recht van rechthebbenden - zo dat nog niet 
verlopen zou zijn - niet wordt aangetast. Samenvattend zie ik uit de 
verlenging van de wettelijke termijn geen kosten voortvloeien, zo dat 
compensatie via het Gemeentefonds noodzakelijk zou zijn. 

In uw brief constateert u dat over de gevolgen van de nota van 
wijziging de Raad voor de Gemeentefinanciën niet werd gehoord. Ik 
meen echter dat, zoals hierboven is uiteengezet, de financiën van de 
gemeenten niet in betekenende mate betrokken zijn. 

U handhaaft uw bedenkingen tegen dit voorstel van wet, met name 
tegen de verlenging van de wettelijke termijn. 

U weet dat de vijfde nota van wijziging binnen enkele dagen na de 
algemene beraadslaging op 7 en 8 december 1982 bij de Tweede Kamer 
is ingediend. De regering trachtte met de nota te voorkomen dat - naar 
het zich toen liet aanzien - een amendement zou worden aangenomen 
dat de wettelijke termijn zou verdubbelen zonder uitzonderingen mogelijk 
te maken. De nota van wijziging komt juist aan uw bezwaren tegemoet. 
Gelet op het duidelijke standpunt van de Tweede Kamer in dezen lijkt het 
niet opportuun op het handhaven van de huidige wettelijke termijn aan te 
blijven dringen. 

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