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Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 19 mei 1994

Hierbij bied ik u aan de eindrapportage van de onderzoeken naar
ongestoorde lijkontbinding en naar milieu-effecten van incidentele
verstrooiing van as.

Deze eindrapportage bestaat uit de volgende drie rapporten:1

- «Ongestoorde lijkontbinding»;
- «Materiaalgebruik bij en de milieuhygiënische aspecten van

begraven»;
- «Milieu-aspecten bij incidenteel verstrooien van crematie-as».
Het onderzoek naar ongestoorde lijkontbinding is toegezegd bij de

mondelinge behandeling van de 2e novelle bij de Wet op de lijkbezorging
in de Tweede Kamer op 3 mei 1990 (Handelingen II 1989-1990, 21 146, pg.
3496). Bij de schriftelijke behandeling van genoemde novelle in de Eerste
Kamer is het onderzoek naar milieu-effecten van incidentele verstrooiing
van as toegezegd (Kamerstukken I 1990-1991, 21 146, nr. 70).

Tevens bied ik u aan een notitie waarin de conclusies en aanbevelingen
van de onderzoeker zijn opgenomen, alsmede mijn standpunten en
beleidsvoornemens dienaangaande.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
E. van Thijn

1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parle–
mentaire Documentatie.
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NOTITIE NAAR AANLEIDING VAN DE ONDERZOEKEN NAAR
ONGESTOORDE LIJKONTBINDING EN NAAR MILIEU EFFECTEN
VAN INCIDENTELE VERSTROOIING VAN AS

Inleiding

Bij de mondelinge behandeling van de 2e novelle bij de Wet op de
lijkbezorging in de Tweede Kamer op 3 mei 1990 heeft mijn ambtsvoor–
gangster toegezegd een onderzoekte zullen laten verrichten naar
ongestoorde lijkontbinding (Handelingen II 1989-1990, 21 146, pg. 3496).
Voorts heeft zij bij de schriftelijke behandeling van genoemde novelle in
de Eerste Kamer toegezegd een onderzoek te zullen laten verrichten naar
milieu-effecten van incidentele verstrooiing van as (Kamerstukken I
1990-1991,21 146, nr. 70).

Doel van het onderzoek naar ongestoorde lijkontbinding was te bezien
of moet worden gekomen tot het opstellen van regels en/of richtlijnen
voor het materiaalgebruik bij begraven, de inrichting van begraafplaatsen
en de plaatsing van kisten, zodat bij een grafrust van ca. tien jaar een zo
volledig mogelijke lijkontbinding wordt bereikt en er geen onaan–
vaardbare vervuiling plaatsvindt van de bodem en het grondwater van de
begraafplaats.

Doel van het onderzoek naar incidentele verstrooiing van as was
antwoord te geven op de vraag, of er uit milieuhygiënische overwegingen
bezwaren bestaan tegen het incidenteel verstrooien van as op een
bijzonder plekje en op stromend water, anders dan de open zee, en of
door het stellen van voorwaarden aan mogelijke bezwaren tegemoet kan
worden gekomen.

In april 1992 is opdracht gegeven aan DHV Bouw BV, te Amersfoort
(hierna: de onderzoeker) beide onderzoeken te verrichten.

Aan de financiering van de onderzoeken hebben, behalve mijn
ministerie, bijgedragen het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
de Vereniging voor Crematie AVVL

In mei 1993 heeft de onderzoeker de eindrapportage van beide
onderzoeken aan de minister van Binnenlandse Zaken aangeboden.

Deze eindrapportage bestaat uit de volgende drie rapporten:
- «Ongestoorde lijkontbinding»;
- «Materiaalgebruik bij en de milieuhygiënische aspecten van

begraven»;
- «Milieu-aspecten bij incidenteel verstrooien van crematie-as».
Voor het begeleiden van beide onderzoeken is een commissie ingesteld.

Daarin hadden zitting vertegenwoordigers van de ministeries van
Binnenlandse Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhy–
giëne, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en van de
Vereniging Stadswerk Nederland, werkgroep Begraafplaatsen en
Crematoria.

Deze notitie is als volgt opgebouwd.

1. Onderzoek naar ongestoorde lijkontbinding

De conclusies en aanbevelingen van de onderzoeker, zoals verwoord in
de onderzoeksrapporten «Ongestoorde lijkontbinding» en «Materiaal–
gebruik bij en de milieuhygiënische aspecten van begraven», worden kort
weergegeven. Deze conclusies en aanbevelingen worden gevolgd door
mijn standpunt ter zake en de eventueel daaraan verbonden beleids–
voornemens.
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2. Onderzoek naar milieu-effecten van incidentele verstrooiing van as

Bij dit onderdeel wordt dezelfde opzet gevolgd als beschreven onder 1.

1. Onderzoek naar ongestoorde lijkontbinding

Dit onderzoek heeft geresulteerd in de rapporten «Ongestoorde
lijkontbinding» en «Materiaalgebruik bij en de milieuhygiënische aspecten
van begraven».

Rapport: «Ongestoorde lijkontbinding»

Het komt voor dat bij het ruimen van graven, ondanks dat de wettelijke
minimum ruimingstermijn van tien jaar in acht is genomen, grafruimers
worden geconfronteerd met onvolledig ontbonden lijken. In het onderzoek
is nagegaan welke factoren van invloed zijn op lijkontbinding en met
name welke factoren de lijkontbinding bevorderen en welke factoren de
lijkontbinding vertragen.

Aan de hand van een aantal concrete vragen is getracht inzicht te
krijgen in genoemde factoren.

Deze vragen zijn:
- in hoeverre spelen de gebruikte materialen voor kisten, toebehoren,

lijkomhulsels, kleding e.d. een rol bij lijkontbinding?
- in hoeverre spelen de eventueel gebruikte conserveringstechnieken

van lijken een rol bij lijkontbinding?
- in hoeverre spelen factoren met betrekking tot de lokatie en inrichting

van begraafplaatsen bij lijkontbinding mee, zoals de bodemgesteldheid en
de wijze waarop de kist op de begraafplaats wordt geplaatst (onderlinge
afstand, diepte, drainage)?

- wat is de invloed van het grondwater op het ontbindingsproces?

De onderzoeker geeft in hoofdstuk 7 van het rapport zijn conclusies en
aanbevelingen.

Een algemene conclusie van de onderzoeker is, dat de meest optimale
lijkvertering bij begraven plaatsvindt indien op en om het lichaam zo min
mogelijk materialen worden gebruikt. Alle aangebrachte materialen
zorgen in bepaalde mate voor een vertraging of zelfs voor het tegengaan
van de vertering. Indien materialen worden gebruikt voor kist, kleding en
andere toevoegingen kan worden gesteld dat natuurlijke materialen in het
algemeen sneller verteren. Daarnaast vormen detoegepaste materialen in
meerdere of mindere mate een milieubelasting van de bodem.

Door de onderzoeker wordt dan ook aanbevolen zo min mogelijk
materialen te gebruiken bij begraven. Indien materialen gebruikt worden
voor kist, kleding en andere toevoegingen, wordt door de onderzoeker
gesteld dat natuurlijke materialen in het algemeen sneller verteren. Er
dienen zo min mogelijk moeilijk of niet afbreekbare kunststoffen te
worden toegepast bij begraven. De herkomst en de samenstelling van
materialen moeten bekend zijn.

De algemene aanbeveling uit het onderzoek onderschrijf ik ten zeerste.

Conclusies en aanbevelingen van de onderzoeker met betrekking tot
materiaalgebruik en opbouw van grafkisten

Conclusies m.b.t. bodem, deksel en wanden
De toegepaste materialen zijn:
- massief hout/laminaat (eiken, vuren of grenen);
- spaanplaat.

Aanbevelingen
Bij het gebruik van spaanplaat dient spaanplaat te worden toegepast,

dat voor binnentoepassingen is geproduceerd (niet-watervast).
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Bij het gebruik van massief hout en laminaat hebben minder duurzame
houtsoorten zoals populier, berk en beuk de voorkeur.

Voor een betere zuurstoftoevoer voor vertering kunnen «zwakke
plekken» (niet zichtbare gaten in de kist b.v. een wateroplossende prop
onder de fineer) worden aangebracht. Rotwerende of schimmelwerende
middelen mogen niet worden toegepast. Toepassing van moeilijk
verteerbare materialen, zoals kunststoffen vensters in deksels, moet
worden vermeden.

Conclusies m.b.t. fineerlagen
De fineerlaag bestaat uit:
- hout;
- een met alkydhars geïmpregneerde papierlaag, voorzien van

printmotief.
Aanbevelingen

Bij een minder fraaie houtsoort of op spaanplaat kan als afwerking een
houten fineerlaag worden aangebracht. Andersoortige fineer dan hout
wordt ten sterkste ontraden. Bij massieve platen dient geen fineer te
worden toegepast.

Conclusies m.b.t. handvatten en verbindingen
De meest gebruikte handvatten zijn van hout; een enkele maal wordt

kunststof met een metalen coating toegepast. De bevestiging van
handvatten bestaat uit stalen schroeven en bouten. De verbindingen
tussen wanden, bodem en deksel bestaan uit stalen schroeven en stalen
nieten of krammen.
Aanbevelingen

Accessoires aan de buitenzijde van de kist dienen in natuurlijke (houten)
materialen te worden uitgevoerd.

Verbindingen dienen van hout (deuvels) te zijn gemaakt.
Indien metalen verbindingen nodig zijn, heeft het de voorkeur

uitsluitend stalen verbindingen (schroeven, krammen en nieten) te
gebruiken.

Conclusies m.b.t. lijmsoorten
Massieve houten delen worden onderling verlijmd met een ureum–

formaldehydelijm.
De fineerlaag op de spaanplaat wordt verlijmd met een niet-watervaste

polyvinylacetaat-lijm (PVAC).
Spaanplaat wordt met formaldehydelijm samengesteld.

Aanbevelingen
Voor het lijmen van hout en fineer dient gebruik te worden gemaakt van

niet-watervaste polyvinylacetaatlijmen.

Conclusies m.b.t. lakken en verven
Lakken op nitrocellulose-basis worden gebruikt zowel op onbewerkte

massieve kisten als op de fineerlagen.
De toegepaste verven zijn op basis van nitrocellulose.

Aanbevelingen
In principe heeft het de voorkeur geen lakken of verven toe te passen.

Indien toch lakken worden verwerkt, dienen acrylaatsystemen op
waterbasis te worden toegepast. Een mogelijk alternatief vormen
natuurlijke hardwassen.

Conclusies m.b.t. binnenbekleding
Aan de binnenzijde van het deksel wordt soms met ureumformaldehyde

een wit papier geplakt ter verfraaiing.
Als binnenbekleding wordt op de bodem van de kist speciaal geprepa–

reerd wit papier gebruikt als waterdichte laag. Langs de wanden worden
geplisseerde stoffen toegepast van satijn, taft of andere kunstvezels.
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Aanbevelingen
Voor de binnenbekleding dienen natuurlijke afbreekbare stoffen te

worden gebruikt.
De toepassing van papier dient beperkt te blijven tot niet-verlijmd

niet-geïmpregneerd papier op de bodem.

Standpunt en beleidsvoornemens inzake het materiaalgebruik en opbouw
van grafkisten

De meeste van de bovenstaande aanbevelingen van de onderzoeker kan
ik onderschrijven. Hierna zal ikaangeven in hoeverre de aanbevelingen
mijns inziens aanleiding geven tot wijziging van het Lijkomhulselbesluit.
Die ministeriële regeling is tegelijk met de nieuwe Wet op de üjkbezorging
in werking getreden.

De hoofdregel, die in artikel 4 van het Besluit op de lijkbezorging is
neergelegd, luidt dat een kist of ander omhulsel niet mag zijn vervaardigd
met toepassing van kunststoffen of metalen. In het Lijkomhulselbesluit
wordt een aantal kunststoffen aangewezen die toch mogen worden
gebruikt ten behoeve van de vervaardiging van lijkkisten en andere
lijkomhulsels. Zoals uit de toelichting bij die regeling blijkt, vallen
natuurlijke materialen die een zodanige bewerking of toevoeging
ondergaan dat zij niet meer of minder makkelijk biologisch afbreekbaar
zijn, in beginsel weliswaar onder de hoofdregel, maar kunnen door
opname in deze regeling toch worden toegepast.

Artikel 1 van het Lijkomhulselbesluit somt op welke onderdelen of
bewerkingen van kunststoffen of toepassingen van kunststoffen zijn
toegelaten bij het vervaardigen van lijkkisten.

Artikel 1, eerste lid: spaanplaat
Weliswaar zijn houtspaanders een natuurproduct en geen kunststof,

maar omdat de lijm gebruikt in spaanplaat wel kunststof genoemd kan
worden, is spaanplaat uit dien hoofde in het Lijkomhulselbesluit
opgenomen. Ook is houtvezel/houtspaan door verlijming slechter
biologisch afbreekbaar geworden. Spaanplaat wordt geleverd in diverse
kwaliteiten die vooral verschillen in de bestendigheid ten opzichte van
water en waarbij de lijmsoorten bepalend zijn.

Niet-waterbestendige lijmen (binnenkwaliteit) zijn: ureumformaldehyde
en isocyanaat. De aanbeveling van de onderzoeker dat alleen de voor
binnendoeleinden gemaakte (niet-waterbestendige) spaanplaat gebruikt
dient te worden, valt dus te vertalen naar de lijmsoorten ureum–
formaldehyde en/of isocyanaat (artikel 1, tweede lid).

Overigens dient de zin: «Het spaanplaat bevat niet meer dan 10 mg.
formaldehyde per 100 g. plaatmateriaal» te worden gewijzigd in: «Het
spaanplaat bevat niet meer dan 10 mg. vrij of gemakkelijk vrij te maken
formaldehyde per 100 mg. plaatmateriaal».

Artikel 1, tweede lid: lijm
Dit artikel kan nog worden aangevuld met nog een niet-waterbestendige

lijmsoort: isocyanaat. Na «Verwerkt in houtspaanplaat: ureum–
formaldehyde lijm» zal worden toegevoegd: «of isocyanaat-lijm».

Artikel 7, derde lid: lak
De onderzoeker beveelt aan acrylaatsystemen (= acrylaatharsen) op

waterbasis te gebruiken. Dit is uit milieuhygiënisch oogpunt verkieslijk,
omdat dit geen ontsnapping van organische oplosmiddelen naar het
milieu tot gevolg heeft. Met betrekking tot lijkontbinding is het gebruik
van wateroplosbare acrylaatlakken echter niet aangewezen omdat,
eenmaal gevormd, de laag slecht afbreekbaar is. Deze aanbeveling wordt
dan ook niet overgenomen.

Met betrekking tot het punt «lak» behoeft het Lijkomhulselbesluit wel
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een aanpassing die overigens niet in het onderzoek was meegenomen: In
nitroceliuloselak zitten geen alkydharsen, doch slechts nitrocellulose,
oplosmiddelen en weekmakers. Zuivere nitrocelluloselak wordt normaliter
door de bedrijfstak niet gebruikt. Normaal wordt voor grafkisten
combinatielak gebruikt bestaande uit een combinatie van nitrocellulose,
alkydharsen en eventueel ook polysterharsen.

Artikel 1, vierde lid: handgrepen, sierschroeven en andere ornamenten
Artikel 4 van het Besluit op de lijkbezorging bepaalt dat het verbod om

kunststoffen of metalen te gebruiken niet geldt voor handvatten,
ornamenten en verbindingselementen als spijkers, schroeven, nieten of
klemmen. Met de aanbeveling van de onderzoeker om ook voor deze
accessoires en verbindingselementen zoveel mogelijk houtte gebruiken,
stem ik in. Belangrijk blijft het bepaalde in artikel 1, vierde lid dat
handgrepen en ornamenten bij crematiekisten van buitenaf moeten
kunnen worden verwijderd.

Artikel 1, zesde lid: binnenbekleding
Artikel 1, zevende lid: bodembedekking en
Artikel 7, achtste lid: print en kantenband

De aanbevelingen van de onderzoeker ten aanzien van het gebruik van
natuurlijke afbreekbare stoffen voor de binnenbekleding en het gebruik
van niet-verlijmd, niet-geïmpregneerd papier acht ik van belang.

Met betrekking tot de begrippen satijn en taft, die in artikel 1, zesde lid,
worden genoemd, merk ik nog het volgende op.

Satijn is een weefsel gemaakt in satijn– of atlasbinding. Taft is een fijn
platweefsel. Zowel taft als satijn kunnen bestaan uit synthetische
filamenten of rayon. Voor beide werden vroeger ook natuurlijke vezels,
zijde en, voor satijn, katoen, gebruikt. Het naar samenstelling onderscheid
maken tussen taft en satijn is niet zinvol. Als 100% rayon en 100%
cellulose-acetaat worden toegestaan zullen ook de tussengelegen
verhoudingen toegelaten moeten worden. De manier van weven zal
weinig invloed hebben op de ontbinding, als het weefsel maar niet
luchtafsluitend is. Evenmin zal de manier van weven belangrijk zijn met
betrekking tot de afbraak van de stof. Artikel 1, zesde lid, ten aanzien van
de binnenkleding zal als volgt worden geformuleerd: «katoen, zijde, rayon,
of cellulose-acetaat dan wel een mengsel van genoemde stoffen».

Het is mijn bedoeling het Lijkomhulselbesluit zo spoedig mogelijk in de
vorenomschreven zin aan te passen. Voorts zullen de aanbevelingen van
de onderzoeker, voor zover die niet leiden tot wijziging van het
Lijkomhulselbesluit, maar die wel van belang zijn, onder de aandacht van
de uitvaartondernemers en de houders van begraafplaatsen worden
gebracht.

Conclusies en aanbevelingen van de onderzoeker met betrekking tot
lijkhoezen, kleding lijken, balsemen en toevoegingen in de kist

Conclusies m.b.t. lijkhoezen
Lijkhoezen worden gebruikt voor transport van het lijk, met name als

het dood door ongeval of verdrinking betreft.
Aanbevelingen

Er dienen bij voorkeur bij het begraven bij voorkeur geen lijkhoezen te
worden gebruikt. Indien wel lijkhoezen worden gebruikt, dienen deze
biologisch afbreekbaar te zijn.

Conclusies m.b.t. doodskleding, prothesen en sieraden
Als doodskleding wordt «dagelijkse kleding» (vaak van kunststof)

gebruikt. Uitvaartverzorgers proberen kunststoffen kledingstukken te
weren als doodskleding.
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Brillen, prothesen en sieraden worden afhankelijk van de wensen van
de nabestaanden meebegraven. Uitvaartverzorgers gaan er van uit dat
medische hulpmiddelen in het lichaam zijn verwijderd door de behande–
lende artsen.
Aanbevelingen

Als lijkkleding dienen natuurlijke materialen te worden toegepast. Uit
kunststof samengestelde hulpstukken ophet lichaam, zoals prothesen,
brillen en sieraden, dienen bij voorkeurte worden verwijderd vóór het
sluiten van de kist. Voorlichting over de toepassing van natuurlijke
materialen als kleding dient aan verpleegkundigen te worden gegeven.
Het heeft de voorkeur medische hulpmiddelen, die in het lichaam zijn
aangebracht zoals insulinepompjes en pacemakers, na toestemming van
de betrokkene voor zijn dood of van nabestaanden vóór het sluiten van de
kist te laten verwijderen door de behandelende artsen.

Conclusies m.b.t. toevoegingen
Toevoegingen in de kist bestaan veelal uit papieren kussens gevuld met

houtkrullen of uit kartonnen steunmaterialen.
Aanbevelingen

Het heeft de voorkeur zo min mogelijk toevoegingen in de kist, zoals
ondersteuningen en kussens, aan te brengen. Indien aangebracht, dienen
deze te bestaan uit natuurlijke en onbewerkte materialen, zoals papieren
zakken gevuld met houtkrullen.

Conclusies m.b.t. conserverende behandelingen en cosmetica
Balsemen bestaat uit het inbrengen van een formaline– oplossing,

waardoor de lijkontbinding wordt uitgesteld. Dit gebeurt bij internationaal
vervoer van lijken.

Cosmetica worden toegepast indien nabestaanden dit wensen.
Aanbevelingen

De wet laat conserverende bewerking in principe niettoe. Daarom
dienen conserverende behandelingen niet te worden uitgevoerd; indien
dit al is gebeurd (b.v. bij een lijk dat in het buitenland is gebalsemd) dient
het graf op de begraafplaats apart en zo hoog mogelijk (i.v.m. zuurstof–
toetreding) te worden geplaatst.

Tegen beperkt gebruik van cosmetica bestaat geen bezwaar.

Standpunt en beleidsvoornemens inzake lijkhoezen, kleding lijken,
balsemen en toevoegingen in de kist

In artikel 2 van het Lijkomhulselbesluit zijn de eisen vermeld waaraan de
materialen voor lijkhoezen moeten voldoen. De aanbeveling van de
onderzoeker dat ze ook biologisch afbreekbaar moeten zijn, is niet in
artikel 2 opgenomen. Ook de eis van desintegreerbaarheid van de
materialen voor lijkhoezen komt niet in dit artikel voor. Gelet op het
belang van beide eisen, zal artikel 2 worden aangepast.

Biologisch afbreekbaar is ondermeer het door de onderzoeker in zijn
rapportage genoemde polyvinylacetaat. Desintegreerbaarheid houdt in
dat het materiaal afgebroken wordt tot kleinere delen. Het formuleren van
specifieke eisen met betrekking tot bio-afbreekbaarheid en desintegreer–
baarheid zal niet eenvoudig zijn. Om die reden zal eerst overleg worden
gevoerd met deskundigen uit het vakgebied kunststoffabricatie.

Over lijkkleding, prothesen en sieraden bestaan geen wettelijke
bepalingen. Vooralsnog acht ik die ook niet gewenst.

De aanbevelingen van de onderzoeker zijn echter niet zonder belang. Ik
zal ervoor zorg dragen dat ook deze aanbevelingen onder de aandacht van
de betrokkenen in de uitvaartbranche worden gebracht. De aanbeveling
met betrekking tot de toevoegingen in de kist komt overeen met het
bepaalde in artikel 1, vijfde lid, van het Lijkomhulselbesluit.
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Artikel 71 van de Wet op de lijkbezorging bepaalt dat een lijk niet wordt
gebalsemd of aan enige andere conserverende bewerking wordt
onderworpen. Een uitzondering wordt gemaakt voor een lijk dat is
bestemd voor ontleding of voor transport naar het buitenland. Lijken die
in het buitenland zijn gebalsemd en naar Nederland worden vervoerd om
hier te worden begraven, moeten tot Nederland worden toegelaten.

In verband met de moeilijke ontbinding van deze lijken zal ik houders
van begraafplaatsen adviseren bedoelde lijken op een speciale plaats op
de begraafplaats te begraven en, conform de aanbeveling van de
onderzoeker, niet meer dan een kist per graf te plaatsen. Dit laatste houdt
verband met de maximale zuurstoftoetreding die nodig is voor ontbinding
van een lijk en die wordt bereikt door begraving van de kist zo hoog
mogelijk onder het aardoppervlak.

Conclusies en aanbevelingen van de onderzoeker met betrekking tot de
inrichting van begraafplaatsen

Conclusies m.b.t. bodemsamenstelling en –afdekking
De meest voorkomende grondsoort op begraafplaatsen is zand, als

oorspronkelijke grondsoort, of in de vorm van zandophoging over klei– of
veengrond.
Aanbevelingen

De bodem van een begraafplaats dient een groot poriënvolume te
hebben, zoals b.v. bij zand het geval is. Klei en veen zijn daarom minder
geschikte grondsoorten. Indien er geen geschikt bodemtype aanwezig is
of de grondwaterstand te hoog is, dient een ophoging aangebracht te
worden van geschikt ophoogmateriaal met een groot poriënvolume. Het
ophoogmateriaa! dient zo min mogelijk te worden verdicht. Optimale
ontbinding vindt plaats door voldoende zuurstoftoetreding: daartoe dient
de bodemafdekking in het algemeen open te zijn (b.v. door toepassing van
staande zerken in plaats van liggende stenen, beperkte asfalt– of grind–
verhardingen). In de nabijheid van de graven dient zo weinig mogelijk
(dichte) verharding te worden aangebracht.
Conclusies m.b.t. groenvoorziening

Bomen en heesters rondom graven worden om esthetische redenen
aangeplant (afscherming van omgeving of indeling van begraafplaats).
Door de wortelvorming (toetreding van zuurstof en vocht) kan een betere
lijkontbinding plaatsvinden.
Aanbevelingen

Voor een betere ontbinding als gevolg van zuurstof– en vochttoetreding
dienen bomen en heesters rondom graven te worden aangeplant.

Conclusies m.b.t. aantal kisten per grafkuil
In vrijwel alle grafkuilen worden twee of meer kisten bijgezet. Het aantal

kisten in een grafkuil hangt sterk samen met de grondwaterstand ter
plaatse van de begraafplaats. De voorgeschreven verticale onderlinge
afstand tussen kisten wordt niet altijd aangehouden.
Aanbevelingen

Per grafkuil dient bij voorkeur één kist te worden geplaatst. Indien door
gebrek aan begraafruimte op de begraafplaats toch meerdere kisten per
grafkuil (tot drie toegestaan) moeten worden geplaatst, dan kunnen er dat
afhankelijk van de grondsoort en de waterstand twee of drie zijn. Bij
minder ideale bodemsituaties zijn meer dan twee kisten per grafkuil
ongewenst.

Tussen de kisten in één grafkuil moet een laag zand van minimaal 30 cm
dikte worden aangebracht (conform het Besluit op de lijkbezorging).
Boven de bovenste kist moet een laag grond (met voldoende groot
poriën-volume) van 65 cm worden aangebracht (eveneens conform het
Besluit op de lijkbezorging). Indien op basis van de bodemopbouw en de
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grondwaterstand begraven in de grond niet goed mogelijk is, kan worden
overwogen te begraven in grafkelders of boven de grond (mausoleum).

Conclusies m.b.t. grondwater
Niet op alle begraafplaatsen blijken de kisten boven het grondwater te

zijn begraven. Ten behoeve van de waterhuishouding kan een drainage–
systeem worden aangelegd, gebaseerd op vrij verval of op bemaling.
Aanbevelingen

Bij te hoge grondwaterstand dient een drainagesysteem te worden
aangebracht en onderhouden. Het drainagewater kan worden geloosd op
het oppervlaktewater of via riolering naar een waterzuivering worden
afgevoerd.

Standpunt en beleidsvoornemens inzake de inrichting van
begraafplaatsen

De aanbevelingen van de onderzoeker over de inrichting van begraaf–
plaatsen acht ik van groot belang voor een snelle en zo volledig mogelijke
iijkontbinding. Ik heb het voornemen deze informatie, voor zover nog
nodig, onder de aandacht van houders van begraafplaatsen te brengen.

Ten aanzien van het aantal kisten per grafkuil en de afstanden tussen de
kisten wordt nog het volgende opgemerkt.

De huidige criteria zijn sinds 1 juli 1991 in artikel 5 van het Besluit op de
lijkbezorging opgenomen. Ze gelden alleen voor graven die na 1 juli 1991
op begraafplaatsen werden gedolven. De overgrote meerderheid van de
graven voldoet derhalve nog niet aan deze criteria. Over een ruim aantal
jaren dient bij begraafplaatsen te worden onderzocht of de huidige criteria
wat betreft het aantal kisten per grafkuil en de afstanden tussen de kisten
(met name de toplaag van ten minste 65 cm. en de tussenlaag van ten
minste 30 cm.) voldoende bevorderlijk zijn voor de lijkontbinding, of dat
deze criteria moeten worden gewijzigd of aangevuld. Dit kan dan tot
gevolg hebben dat artikel 5 van het Besluit op de lijkbezorging zal moeten
worden aangepast.

Rapport: «Materiaalgebruik bij en milieuhygiënische aspecten van
begraven»

Een afzonderlijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar de invloed van
het ontbindingsproces op de kwaliteit van het grondwater. Hiertoe zijn bij
een aantal begraafplaatsen peilbuizen geplaatst om de kwaliteit van het
grondwater te onderzoeken. De volgende componenten zijn onderzocht:
metalen, ijzer, extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX),
chemisch zuurstofverbruik (CZV). Tevens zijn de pH en de geleidbaarheid
bepaald.

Conclusie en aanbeveling van de onderzoeker met betrekking tot het
grondwateronderzoek

Conclusie
Voor de onderzochte parameters is, met uitzondering van CZV, de

kwaliteit van grondwater bij begraafplaatsen niet negatief beïnvloed. Of er
een duidelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van de begraaf–
plaatsen en de hoge CZV is niet uit het onderzoek duidelijk geworden.
Aanbeveling

Aangezien het onderzoek slechts een momentopname is, zouden over
enige tijd de geplaatste peilbuizen moeten worden herbemonsterd en de
grondwatermonsters opnieuw moeten worden geanalyseerd.
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Standpunt inzake het grondwateronderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat er in het algemeen geen sprake zal zijn van
een merkbare beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit nabij begraaf–
plaatsen. Deze conclusie spoort met die verkregen uit eerder uitgevoerd
soortgelijk onderzoek (H. van der Honing c.s., H20, 1988, p. 327 e.v.).

Alleen ten aanzien van het CZV is er onzekerheid. Deze onzekerheid zou
een herhaling van het onderzoek op CZV en eventueel andere voor
organisch materiaal representatieve parameters gewenst maken, ware het
niet dat bij eerder genoemd onderzoek van een merkbare invloed van
begraafplaatsen niet is gebleken. In het licht van het hiervoor gestelde,
acht ik het vooralsnog niet noodzakelijk de aanbeveling van de onder–
zoeker betreffende herbemonstering en opnieuw analyseren overte
nemen.

2. Onderzoek naar milieu-effecten van incidentele verstrooiing
van as

Doel van dit onderzoek was antwoord te geven op de vraag, of er uit
milieuhygiënische overwegingen bezwaren bestaan tegen het incidenteel
verstrooien van as op een bijzonder plekje en op stromend water, anders
dan de open zee en/of door het stellen van voorwaarden aan mogelijke
bezwaren tegemoet kan worden gekomen.

Het onderzoek heeft geresulteerd in het rapport: «Milieu-aspecten bij
het incidenteel verstrooien van crematie-as».

Conclusies van de onderzoeker

Op basis van de in het rapport genoemde uitgangspunten en aannames
met betrekking tot o.a. hoeveelheid en samenstelling van as en normen is
er uit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar om crematie-as incidenteel
te verstrooien:

- in de lucht vanaf relatief grote hoogte (> 1 km);
- in de grotere meren en rivieren, waarbij de as vermengd moet

worden in meer dan 1 500 m3 water;
- op de bodem, indien het oppervlak waarover de as wordt uitgestrooid

meer dan 10-20 m2 is.

Standpunt inzake het incidenteel verstrooien van as

Het incidenteel verstrooien van as heeft, zo blijkt uit het onderzoek, zeer
geringe milieuhygiënische effecten. Ook indien de as zou worden
verstrooid van een hoogte van minder dan 1 km, of zou worden verstrooid
in minder dan 1 500 m3 water, of zou worden verstrooid op een bodem–
oppervlakte van minder dan 10-20 m2, zullen de effecten op het milieu
nog gering zijn. Deze resultaten van het onderzoek geven mede aanleiding
om het verbod van incidentele verstrooiing van as op een bijzonder plekje
te heroverwegen.

In de Wet op de Lijkbezorging is het incidenteel verstrooien van as, ook
als dat geschiedt op een voor de overledene bijzonder plekje, impliciet
strafbaar gesteld. Naar mijn oordeel bestaan er goede gronden die
strafbaarstelling te heroverwegen. De verzoeken uit de Tweede en de
Eerste Kamer om verruiming van de mogelijkheden van incidentele
asverstrooiing, wijzen erop dat er in de samenleving een kentering
gaande is in het denken over de strafwaardigheid van asverstrooiing als
hier bedoeld. In verband daarmee heeft het mijn voorkeur het huidige
verbod op incidentele asverstrooiing, alsmede de strafbaarstelling
daarvan, af te schaffen en te vervangen door een systeem waarbij
incidentele asverstrooiing op een bijzonder plekje in beginsel is toege–
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laten, zij het dat daarbij voorwaarden kunnen worden gesteld die
bijvoorbeeld verband houden met de openbare-orde-aspecten van
incidentele asverstrooiing, dan wel met ethische of godsdienstige
overwegingen van bepaalde bevolkingsgroepen.

Mijn voorkeur is overigens niet uitsluitend ingegeven door dit princi–
piële, met een veranderende maatschappelijke opvatting samenhangende
uitgangspunt. Zij hangt tevens samen met het feit dat het - 14 - huidige
wettelijke verbod, inclusief de strafbaarstelling, in feite niet handhaafbaar
is. Immers, het is burgers wel toegestaan een asbus mee naar huis te
nemen, doch verder bevat de wet geen inhoudelijke bepaling hoe verder
met de as te handelen. Met andere woorden, de burger die alsnog besluit
de inhoud van de asbus te verstrooien, kan zulks doen zonder dat er enige
reële kans bestaat dat hij wordt geconfronteerd met de sanctiebepaling
van de wet. Deze bepaling is dus in hoge mate een loos gebaar. Nu
handhaafbaarheid van regelgeving de laatste jaren terecht zoveel nadruk
krijgt, acht ik het ook uit dat oogpunt wenselijk tot een wijziging van de
regelgeving op dit punt te komen.

Een derde reden om tot heroverweging van de regels te besluiten zijn
de uitkomsten van het thans verrichte onderzoek naar de milieu-aspecten
van het incidenteel verstrooien van as.

Ik heb er alle vertrouwen in dat nabestaanden op eenzelfde piëteitvolle
wijze zullen omgaan met de stoffelijke resten bij incidentele asverstrooiing
als bij begraving of bij het mee naar huis nemen van de asbus.

Op grond van het voorgaande ben ik voornemens artikel 10 van het
Besluit op de lijkbezorging te wijzigen, in die zin dat de belemmeringen
tegen incidentele asverstrooiing op een voor de overledene of de
nabestaanden bijzonder plekje (bodem of Rtromend water) worden
weggenomen. Ook zullen de terzake relevante strafbepalingen in de Wet
op de Lijkbezorging en het Besluit op de LijKbezorging worden aangepast.

Bij de uitwerking van mijn voornemen zal terdege worden bezien of, en
zo ja welke, nadere voorwaarden moeten worden gesteld aan incidentele
asverstrooiing. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal bij de
uitwerking worden betrokken.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
E. van Thijn
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