
vng.nl

 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

 

MEMO 
 

Onderwerp : Wijziging van de Wet op de Lijkbezorging 

Van : VNG 

Aan : De leden van de vaste commissie voor BZK 

Datum : 1 april 2019 

 

 

 

In dit position paper geeft de VNG zijn visie op zowel de Wijziging van Wet op de Lijkbezorging als 

op de Initiatiefnota Naar een moderne Uitvaartwet. 

 

 

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging 

 

Bij het overlijden van een naaste achten gemeenten het belangrijk dat een waardig en passend 

afscheid mogelijk is. De wetswijziging beoogt individuele keuzes zo min mogelijk te belemmeren. 

Voor gemeenten is belangrijk dat de wet voldoende waarborgen biedt om de dienstverlening uit te 

kunnen voeren. 

 

• Nieuwe vormen van lijkbezorging: de VNG heeft geen bezwaren tegen nieuwe vormen van 

lijkbezorging zoals resomeren. Belangrijk is dat hiervoor zorgvuldig onderzoek wordt gedaan 

naar draagvlak, arbeidsomstandigheden en milieuveiligheid. Het advies dat de 

Gezondheidsraad in 2020 zal uitbrengen is hierbij een belangrijke bouwsteen. 

• Bestemming van het lichaam: de VNG staat positief tegenover het schrappen van de 

bewaartermijn van de asbus, het vereenvoudigen van afwijken van termijnen en de 

verduidelijking van de regeling voor achtergebleven asbussen. Ook de wens om in een beperkt 

aantal gevallen gezamenlijke begrafenis of crematie mogelijkheid te maken wordt door 

gemeenten gesteund.  

• Uitwerkingsaspecten: alhoewel de aangifte meestal wordt gedaan door de uitvaartondernemer, 

en daarmee het woord ‘lijk’ niet onder ogen van nabestaanden komt, hebben gemeenten geen 

bezwaar om de term aan te passen naar een minder confronterende term. 

• Bevoegdheden gemeentelijk lijkschouwer: bij het nadere onderzoek naar uitbreiding van 

bevoegdheden van de lijkschouwer is het belangrijk om de beroepsgroep én opdrachtgevers te 

blijven betrekken. 

• Overige punten: de VNG onderschrijft dat er in de wet voldoende mogelijkheden zijn om  

o van graftermijnen af te wijken 

o natuurbegraven en duurzame kisten mogelijk te maken. 

• Informatievoorziening: we moedigen verbetering van informatievoorzieningen aan.  
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Initiatiefnota ‘naar een moderne Uitvaartwet’ 

 

De Nota beoogt de Wet op de Lijkbezorging te verbeteren langs twee pijlers: keuzevrijheid en 

modernisering. In de Nota worden 19 concrete voorstellen gedaan om passende uitvaarten mogelijk 

te maken.  

 

• Keuzevrijheid: zoals hierboven beschreven zien gemeenten, net zoals verwoord in de Nota, 

mogelijkheden om de keuzevrijheid te vergroten.  

o Voor wat betreft de voorstellen voor verlengen van grafrechten en natuurbegraven 

denken wij voldoende mogelijkheden te hebben om tegemoet te komen aan wensen. 

o Wat betreft de wens om al na 20 uur te begraven, zien wij wel bezwaren vanuit de 

dienstverlening in het weekend en rond feestdagen wanneer gemeentehuizen gesloten 

zijn. Nader onderzoek naar mogelijkheden en kosten is hiervoor nodig. 

 

• Modernisering: bij modernisering blijft het nodig om duidelijke regels te hebben voor zorgvuldige 

dienstverlening. Wat betreft het samenvoegen van het verlof voor begraven en cremeren moet 

het voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand duidelijk zijn of er een verlof voor alleen 

begraven wordt afgegeven vanuit het oogpunt van nader (strafrechtelijk) onderzoek. 

 

 


