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Samenvatting 

Enkele relevante bijlagen van de Inspectierichtlijn Lijkbezorging zijn geactualiseerd. Het gaat om 

de bijlagen 2 (technische adviezen voor de inrichting van begraafplaatsen en graven) en 4 

(modelvoorschriften voor crematoria in het kader van de wet milieubeheer). 

De geactualiseerde informatie treft u aan in bijgaand document. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Enkele relevante bijlagen van de Inspectierichtlijn Lijkbezorging zijn geactualiseerd. Het gaat om 

de bijlagen 2 (technische adviezen voor de inrichting van begraafplaatsen en graven) en 4 

(modelvoorschriften voor crematoria in het kader van de wet milieubeheer). 

De geactualiseerde informatie treft u aan in bijgaand document. 

 

Besluit op de lijkbezorging gewijzigd 

Per 1 januari 2013 is het Besluit op de lijkbezorging1 gewijzigd en is het Lijkomhulselbesluit 1998 

komen te vervallen. De eisen die kunnen worden gesteld aan lijkkisten en andere omhulsels zijn 

vereenvoudigd, geheel in lijn met het kabinetsbesluit het dwingend verwijzen naar externe normen 

te beperken. 

In het nieuwe Besluit op de lijkbezorging zijn de gedetailleerde normen die golden voor het gebruik 

van kunststoffen voor lijkkisten en andere omhulsels vervangen door een meer algemene 

formulering: de kist of het omhulsel moet zijn vervaardigd met toepassing van biologisch 

afbreekbare materialen die het doel van begraving niet belemmeren (artikel 4, eerste lid). 

Daarmee wordt bedoeld dat de kist of het omhulsel zodanig moet zijn dat een optimaal 

verteringsproces gewaarborgd is, zodat het graf na afloop van de minimale grafrusttermijn (tien 

jaar) op een correcte wijze kan worden geruimd. 

Er was nog een reden het Besluit op de lijkbezorging een meer generiek karakter te geven: sinds 

1 januari 2010 zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer eisen opgenomen voor het in werking 

hebben van een crematorium en het in gebruik hebben van een strooiveld. Op het moment dat 

aan de milieueisen wordt voldaan is voor het in gebruik hebben van een crematorium of strooiveld 

geen omgevingsvergunning voor het milieu nodig. In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ook 

                                                      
1 Het Besluit op de lijkbezorging is een Algemene Maatregel van Bestuur bij de Wet op de 

lijkbezorging. 
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de eisen opgenomen waar kisten, bestemd voor crematie, aan dienen te voldoen. 

 

Inspectierichtlijn Lijkbezorging 

De Inspectierichtlijn Lijkbezorging (3e herziene druk, 1999) geldt sinds 1 januari 2002 als ‘bron van 

antwoorden voor vragen uit de praktijk’. Op die datum is immers, bij de vorming van de VROM-

Inspectie (tegenwoordig ‘Inspectie Leefomgeving en Transport’), een aantal adviestaken van de 

voormalige Inspectie Milieuhygiëne komen te vervallen. 

Bepaalde onderdelen van de Inspectierichtlijn Lijkbezorging zijn in 2010 omgezet in een 

Handleiding opgraven en ruimen, welke is opgesteld door de Landelijke Organisatie van 

Begraafplaatsen (LOB), in samenwerking met de Branche Vereniging Ondernemers 

Begraafplaatsbeheer (BVOB) en de VNG: zie ledenbrief nr. 10/110 ‘Handleiding Opgraven en 

Ruimen’, d.d. 9 december 2010. In deze handleiding is alle relevante wet- en regelgeving (met 

uitleg) opgenomen. Ook wordt aandacht besteed aan veiligheid en milieuaspecten bij de uitvoering 

van opgravingen en ruimingen, onder andere via handzame modelbrieven en 

voorbeeldprotocollen. 

 

Behoud van informatie 

Bij de wijziging van de status van de Inspectierichtlijn en de recente vereenvoudiging van het 

Besluit op de lijkbezorging dreigde echter heldere informatie over de vereisten ten aanzien van 

asverstrooiing en technische adviezen voor de inrichting van begraafplaatsen en graven verloren 

te gaan. Dit geldt eveneens voor de technische informatie uit het vervallen Lijkomhulselbesluit 

1998, over materialen en materiaaleigenschappen van omhulsels zoals lijkkisten en lijkhoezen die 

een optimaal verteringsproces waarborgen.  

Om te voorkomen dat bepaalde kennis verdwijnt, heeft het ministerie van BZK, op verzoek van de 

LOB en de VNG, opdracht gegeven enkele relevante bijlagen van de Inspectierichtlijn te 

actualiseren. Het betreft de bijlagen 2 (technische adviezen voor de inrichting van begraafplaatsen 

en graven) en 4 (modelvoorschriften voor crematoria in het kader van de wet milieubeheer). 

De geactualiseerde informatie treft u aan in bijgaand document. 

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

J. Kriens 

Voorzitter Directieraad 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 


