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Rellgle/herkomst In 
Nederland 

Geen gezindte 

Katholieken 

Protestanten 

lslamieten 

Hindoes 

Boeddhisten 

Antillianen 

Surinaamse Creolen 

Joden 

Percentage 1971(%) 
13. 200. 000 inwoners 

23~ I 

40,5 

35,9 

0,10 

0.001 I 

0,083 

0,11 

0,035 



Perioden Bevolkingsomvang lmmigratie 

2008 16.376.893 111.055 

2009 16.403.023 116.160 

2010 16 432.511:i 120 113 

2015 16.595.400 123.583 

2020 16.747.867 122.026 

2025 16.882.464 120.602 

2030 16.975.872 119.409 

2035 17.005.390 118.385 

2040 16.963.0BO 117.565 

2045 16.879.512 116.995 

205-0 16.797.096 116.603 

Emigratie 
(inclusief 
correcties) 

128.302 

126.773 

125.297 

118.330 

114.046 

' 109.793 

105.330 

100.846 

96.887 

94.033 

92.616 

-5 184 

5.253 

7.981 

10.809 

14.079 

17.539 

20.698 









geloof in: 

!even na de dood 

een hemel 

de hel 

religieuze wonderen 

gelooft in God 

eens met de 'bijbel is letterlijk het woord van God' of 'de bijbel is 
door God gei·nspireerd' 

Nederland 
(in procenten) 











R E L I G I E S, C liJ L T U R E N E N R I T U E L E N 

ANTILLIANEN 

Antillianen afkomstig van de benedenwindse ei
landen, zijn vrijwel allemaal rooms-katl1oliek. Hun 
rituelen rand de dood zijn afkomstig uit Afrikaanse. 
Jndiaanse en christelijke godsdiensten. Voor Antil
lianen is de wereld van de geesten vaak een reeel 
onderdeel van het leven. Random de dood bestaan 
allerlei denkbeelden, ver- en geboden, die voor 
anderen misschien op 'bi. eloof' duiden. maar voor 

* 
* 

* 
* 

* 

Tijdens het rouwbezoek is de kist open. De gasten 
gaan eerst naar de dode kijken. Daarna gaat men 
de familieleden groeten en condoleren. Tijdens de 
rouwbijeenkomst wordt er muziek gedraaid en gaat 
iemand voor in gebed. De mensen praten veel en 
huilen. spreken jammerklachten uit. De emoties 
kunnen heftig zijn. 











ITVAARTGESCHIEDENIS NEDERLAND 

ODENBEZORGING DOOR DE EEUWEN HEEN 

Nederland is het begraven en cremeren van 
verledenen al duizenden jaren gebruikelijk. De 
fgelopen 6.000 1aar is de voorkeur echter steeds 
ewijzigd , door invloed van religie , nieuwe 
etgeving, hygiene of ruimtegebrek. 

e eerste overblijfselen van de dodenbezorging in 
ederland zijn graven die behoorden tot de zoge
aamde Bandceramiekcultuur, rond 4.000 voor 
:;11ristus. Zij begroeven hun doden in kuilen, samen 
et enige potten. Tussen 3.000 en 2.000 voor 

:hristus werden grote stenen uit de voorlaatste 
stijd in ons land gebruikt om hunebedden te 
aken en vergelijkbare megalithische bouw
erken. De grootstenige graven bestonden uit 
tenen tot ongeveer dertigduizend kilo per stuk. De 
verledenen werden collectief begraven in de 
rafkelder, gevormd door de stenen. Deze lag altijd 

de richting van de opkomende zon, het oosten. 
e ingang van het hunebed kwam aan de zuidzijde. 
ver de stenen kwam een dekheuvel met zand , 
odat alleen een langwerpige heuvel met de punten 
an de stenen zichtbaar bleef. 

/anaf ·1 .soo voor Christus, de Midden Bronstijd , 
erden de doden ook verbrand. De lijkverbran-ding 
erd waarschijnlijk door zowel oosterse volken, 
oals de Ellyniers en Kelten , als westerse volken uit 
root-Brittannie ge'lntroduceerd in Nederland. Dit 
lijkt uit gevonden crematiegraven uit die tijd. De 
verledenen werden op een brand-stapel van 
erschillende houtsoorten verbrand . 

De verbrande resten plaatsten de nabestaanden in 
een grafkuil of een boomkist. In de Late Bronstijd, 
vanaf 1.100 voor Christus , werd deze 
lijkverbranding een traditie. De verbrande resten 
werden vanaf die tijd in een um, doek of los in een 
kuil begraven. Er ontstonden grote urnenvelden met 
verschillende typen grafmonumenten, die tot 500 
voor Chrislus, de Vroege IJzertijd, veel gebruikt 
werden. 

Er zijn bewijzen gevonden dat mensen in de Late 
IJzertijd de lichamen van overledenen eerst in de 
open lucht lieten vergaan voordat ze werden 
verbrand. Tussen overlijden en cremeren kon soms 
wel een jaar zitten. Het verbranden van de doden 
vormde ook in de daarop voigende duizend jaar een 
wezenlijk onderdeel van Griekse, Romeinse en 
Germaanse samenlevingen . Het cremeren 
verdween onder invloed van het christendom als 
normale vorm van lijkbezorging. 

De Romeinen die het christendom leerden kennen, 
kozen langzamerhand voor het begraven. In het 

voorjaar van 785 verbood de toenmalige vorst Karel 
de Grote het verbranden van doden. Crematie was 
volgens Karel de Grote in strijd met de opvatting dat 
er na de dood een wederopstanding plaats zou 
vinden, waarbij he! lichaam zijn aardse gestalte 
weerzou aannemen. 

Tijdens zijn veroveringstochten door Europa, 

waarbij hij het christendom verspreidde, stelde hij 
zelfs de doodstraf op cremeren. Lijken werden in die 
periode alleen nog gecremeerd al straf, het 
verbranden van ketters en heksen, en bij oorlogen 
en epidemieen. Sommige volken, zoals de Saksen, 
gingen echter in het geheim door met cremeren tot 
de 1 :~ · eeuw. Zij begroeven alleen moordenaars, 
armen en slaven. 

Het beg raven kreeg in Nederland vanaf eind 8 '' 
eeuw steeds meer de voorkeur. Naar Romeins 
voorbeeld werden de doden eerst nog buiten de 
nederzettingen beg raven . De Romeinen gaven de 
doden een plek buiten de stad bij de pootten of 
langs wegen die naar de stad voeren. Maar lang
zamerhand werd , mede vanwege het geloof, de 
voorkeur gegeven aan begraven in of vlakbij de 
kerk. In de Middeleeuwen werden de doden steeds 
dichter in de buurt van de levenden begraven. In de 
6 '' eeuw konden alleen heiligen zich in de kerk laten 
begraven. rand de 8 ·' eeuw volgde oak de hoge 
geestelijkheid. In 813 laat Karel de Grote het 
beg raven in kerken echter verbieden. 

Een der bezwaren van Karel de Grote was, dat de 
Kerk misbruik maakte van de mensenwens om zo 
dicht mogelijk bij het altaar begraven te worden: hoe 
dichter bij het altaar, hoe dichter bij de hemel. Het 
begraven in de kerk was ontstaan als 
vroegchristelijk ideaal en de Kerk ontdekte dat hier 
veel geld mee te verdienen viel. Karel de Grote is 
echter wel in een kerk begraven, in de Paltskapel te 
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Niet-westerse allochtonen (absolute aantal) 

Waarvan (in %) : 

Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba 

Marokko en Turkije 

Azie, Afrika, Latijns-Amerika 

totaal 



Totalo 
bevolking 

16 393 740 

16 640 360 

Mensen van 65 
jaar en ouder 

2 3B3 145 

2 875 759 

.. -



2008 

2009 

2010 

2015 

2025 

2030 

2035 

't1 .! \~ !'1M 
~~~~~~~~-
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FUNERAIRE ARCHITECTUUR 

FUNCTIONELE OPBOUW 
VERLOOP VAN EEN TRADITIONELE CREMATIE 

Een crematie verloopt over het algemeen volgens 
een vast patroon. Als na het over\ijden voor 
cremeren word! gekozen. en er geen speciale 
voorkeur is, maakt de uitvaartondernemer een 
afspraak met hel meesi nabije crematorium. Op 
een aanvraagformulier wordt aangegeven hoevee\ 
bezoekers er verwachl warden , well<e muziek er 
gedraaid rnoet warden , of er een kruis in de au\a 
rnoet hangen, of de kist moet zakken of blijven 
staan aan het eind van de diensl en wat er na 
afloop geserveerd moel warden _ 

Op de dag van de crematie wordt de kist, met 
bloemen , opgehaald van hel eigen huis of hel 
rouwcentrum en in de lijkwagen geplaatst De 
naaste familie worclt opgehaald en in een stoet 
rijdl men naar hel crematorium . De familie wordt 
afgezet bij de ingang van de familiekarner, terwijl 
de lijkwagen doorrijdl naar de dienslingang . 

Eventueel kan de familie de kisl zelf uitladen, maar 
de meesle crematoria zijn niet gebouwd op het 
ceremonieel begeleiden van de kist naar de aula. 
Hel wordt dan ook niet vaak gedaan. De overige 
bezoekers komen op eigen gelegenheid, parkeren 
hun auto en \open naar de bezoekersingang _ Hier 
vinden ze de garderobe en verzamelen zich daarna 
in de wachtruirnte voor belangstellenden , waar ze 
het condoleanceregister kunnen tekenen . 

Op een teken van het personeel warden eerst de 
familie en dan de belangstel\enden de au\a binnen 
geleid , waar de kist en bloemen al staan opgesteld. 

Tijdens het binnenkomen , speelt het eerste muziek
stuk. Daarna zijn er ongeveer 15 minuten beschik
baar voor de sprekers. Deze kunnen er door middel 
van een lampje bij de katheder aan herinnerd 
worden als l1un toespraak te lang duurt. Na de 
laatste spreker kan men - wederom ender 
begeleiding van muziek - al naar gelang het 
betreffende systeem - de kist laten zakken of 
horizontaal laten wegg\ijden. In sommige crematoria 
laat rnen de kist achier een gordijn verdwijnen. In 
driekwart van de gevallen laat men de kist gewoon 
staan. Dit is minder emotianeel . wat de voo1igang 
van de dienst bevordert. Ook geldt hier weer dat als 
men zou willen . men mee zou kunnen naar de ovens. 
maar dat deze ruimte er niet voor ingericht is. Over 
he! a\gemeen is \1et dan ook zo dat als \1et laatste 
muziekstuk klinkt , men langs de kist de zaa l verlaal, 
waarbij de familie voorop gaal. 

De totale duur van de au\adienst is krap een half 
uur. \-let rege\en van de muziek gebeurt vanuit de 
geluidskamer. De geluidsman krijgt hiervoor een 
seintje vanuit de aula van \1et personeelslid dat de 
dienst volgt. Als de dienst is afgelopen begeeft 
iedereen zicl1 naar de condoleance- of koffiekamer. 
die meestal vlak achter de au la ligl. De fa111i lie stelt 
zich op voor het condoleren. terwij l het personeel 
koffie en cake serveert. \/eelal is dit een soort 
'staande receptie' omdat men ook hier aan een 
tijdslimiet van een llalfuur is gebonden. Bij vertrek 
vinden de bezoekers l1un jassen bij cle uitgang. 
Voor de familie zijn de jassen op een verrijdbaar 
garderobe-rek naar de uitgang verplaatst. Met de 

rouwauto's warden zij weer naar hu is gebracr1t. 

Ondertussen is de kist , na de plechtigheid in de 
aula , naar de ovenru irnte getransporteerd. Daar 
wordt de verzegeling gecontroleerd en word! er 
een vuurvast genurnmerd steentje op de kisl gelegd. 
Dit om verwisseling uil te sluiten. De onbrandbare 
delen . zoa ls handvaten, warden verwijderd. Dan 
wordl de kist met een soort vorklift in de oven 
gescl1oven die al op een temperatuur van ongeveer 
750 graden is gebrachl. 

Er wordt geen vuur over het lichaam geleid: door de 
heersende temperatuur, de luchlloevoer, en de 
brandstof opgeslagen in he! lichaam. onderhoud de 
crematie zich zelf. De verbranding duurt ongeveer 
een uur, waarna de as verzameld wordt. Deze nog 
grove as wordt met een magneet van de spijkers en 
schroeven van de kist ontdaan , en in een cremulator 
(asmolen) verpulverd tot een fijn grijs-witte poeder. 
Deze fijne as wordt in asbus. voorzien van naam en 
nummer, in de 'algernene nis' bewaard, totdal de 
uiteindelijke bestemming is bepaald. 

Men kan kiezen uil verstrooiing op het strooivelcl of 
bijzelten in een um in het columbarium (urnenmuur) 
van het crematorium, al dan niet in het bijzijn van de 
familie. Ook het bijzetten van de asbus in \1et farnilie
graf of verstrooiing over water vanuit een schip of het 
vliegtuig is mogelijk. 
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BIJLAGEN 

V ERSTROOllNG VAN CREMATIE ·AS 

Verstrooien van as kan op diverse plaatsen; de meest 
gangbare zijn het verstrooien op een daartoe bestemd 
terrein en boven zee. Het verstrooien van de as op 
een dierbaar plekje is eveneens toegestaan. 

Verstrooien op een strooiveld 

In as zijn de meeste elementen van het periodieke 
stelsel aanwezig. Bij een hoge intensiteit van ver
strooiing is het dus denkbaar dat de bodem ontoe
laatbaar verontreinigd kan worden. Verstrooien van 
as op een daartoe bestemd terrein (Bib art. 10) wordt 
daarom als een potentieel bodemverontreinigende 
activiteit gezien die kan worden onderworpen aan 
de Algemene maatregelen van Bestuur op grond van 
artikel 6, lid 2, sub d van de Wet Bodembescherming. 
Strooivelden moeten niet in grondwaterbeschermings
gebieden worden aangelegd, tenzij bodem- en grond
waterbescherm-ende maatregelen worden getroffen. 
De provinciale milieuverordening regelt dit. 

Voor het verstrooien van crematie-as kan dezelfde 
benadering warden gevolgd als bij een bouwstof 

volgens artikel I, onderdeel b van het Bouwstoffenbe
sluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming. 
Toepassing van de regels uit het Bouwstoffenbesluit 
op het verstrooien van crematie- as leidt tot marginale 
bodemverontreiniging. Strooivelden die onderdeel zijn 
van een crematoriumcomplex vallen onder het regime 
van de Wet milieubeheer. Andere, niet Wet milieube
heer vergunningplichtige strooivelden zouden aan 

soortgelijke eisen moeten voldoen. Uitgangspunt is 
dat zij, evenals begraafplaatsen, geen verspreiding 
van verontreiniging naar de omgeving veroorzaken 
en milieuhygienisch beheersbaar zijn. De meest een
voudige wijze van beheer is ervoor zorg te dragen 
dat de belasting van de bodem in evenwicht is met 
de opname door en de afvoer via de aanwezige be
groeiing. Bodemonderzoeken hebben uitgewezen 
dat verstrooien van crematie-as met een hoge inten
siteit inderdaad een bepaalde mate van bodemver
ontreiniging veroorzaken. Deze verontreiniging treedt 
nagenoeg uitsluitend op in de bovenste centimeters 
van bet bodemprofiel. Uit deze onderzoeken blijkt dat 
de verontreinigingen hoofdzakelijk bestaan uit zware 
metalen en fosfaat. Vervolgens zijn inventarisaties 
gemaakt van onderzoeksgegevens en zijn emissie
berekeningen van uitlogende componenten volgens 
bet Bouwstoffenbesluit uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 
fosfaat de maatgevende factor is. 

Op grand van onderzoek van het RIVM naar a/le uitge
voerde onderzoeken en inventarisaties adviseert de 
lnspectie Mi/ieuhygiene het vo/gende: 

Toegestaan is een van de volgende vier mogelijkheden: 

1. Maximaa/ 90 verstrooiingen per hectare per jaar, zonder 
dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij wordt 
uitgegaan van de eenvoudige beheerswijze dat de be
/asting van de bodem niet grater is dan de opname door 
en de afvoer via de aanwezige begroeiing. 

2. Maximaal 370 verstrooiingen per hectare per jaar. 
Hierbij warden eens per 25 jaar controlemetingen 
geeist ter bepaling van de verspreiding van veront
reinigende stoffen naar het milieu; 

3. Maximaa/ 3200 verstrooiingen per hectare per jaar. 
Hierbij dient de as weer verwijderd te kunnen warden 
van de bodem. Tevens warden eens per 5 jaar 
controlemetingen geeist ter bepaling van de versprei
ding van verontreinigende stoffen naar het milieu. 

4. Boven de 3200 verstrooiingen per hectare per jaar 
dienen er zodanige isolerende maatrege/en getroffen 
te warden dat op geen enkele wijze as in de bodem 
kan geraken. 

Om het aantal verstrooiingen tussen 370 en 3200 per 
crematorium te verruimen adviseert de lnspectie 
Milieuhygiene gebruik te maken van zogenoemde ' 
wisse/velden'. Dit houdt in dat een crematorium min
stens twee strooivelden van voldoende omvang 
beheert waarvan te/kens een strooiveld gedurende 
een periode van tenminste 10 jaar in gebruik is. Terwijl 

het ene strooiveld in gebruik is, kan op het andere 
strooiveld een rustperiode van 10 jaar in acht warden 
genomen, vergelijkbaar met de wettelijke periode van 
grafrust. Na deze rustperiode kan warden bemonsterd 
en indien noodzake/ijk kan de verontreinigde grand 
warden afgegraven en afgevoerd. De minimale opper
vlakte van de strooivelden kan eenvoudig warden 
berekend. 
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BIJLAGEN 

LIJKBEZORGING EN REGELGEVING 
WETTELIJKE BEPALINGEN TE GEBRUIKEN A LS ONTWERPRICHTLIJNEN 

van de overledene op circa vier graden Celcius kan 
worden gehouden. In de opbaarruimte zelf dient de 
temperatuur niet hoger te zijn dan twintig graden 
Celcius. 

10. Alie ruimten dienen steeds in een goede staat van 
onderhoud te verkeren en vrij van ongedierte te zijn. 

11. Ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand 
en beperken van brandgevaar dienen voldoende 
maatregelen te worden getroffen in overeenstem
ming met alle verstrekte vergunningen en regelge
ving.2 

Begraafplaatsen 
aanleg of uitbreiding 

Artikel 34 Wlb 

Betreffende de aanleg of de uitbreiding van een gemeen
telijke begraafplaats wordt de daartoe door Onze Minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube
heer aangewezen ambtenaar gehoord. 3 

Met betrekking tot de aanleg of uitbreiding van begraaf
plaatsen zijn regels vastgesteld in de lnspectierichtlijn 
lijkbezorging. De volgende informatie is van belang bij 
beslissingen tot aanleg of uitbreiding van begraafplaat
sen ingevolge de lnspectierichtlijn: 

1. situering van de (aan te leggen of uit te breiden) 
begraafplaats in de omgeving - duidelijke platte-

2. situering van (toekomstige) woningen ten opzichte 
(toekomstige) begraafplaats; 

3. getroffen of te treffen maatregelen in verband met 
de privacy: in de visuele sfeer (bijvoorbeeld een 
groengordel) en ter voorkoming van geluids
overlast; 

4. of er een bestemmingsplan van kracht is of in 
voorbereiding is; 

5. begraafcapaciteit: hieronder wordt verstaan het 
maximale (verwachte) aantal begravingen per 
hectare per jaar, gemiddeld over de totale 
gebruikstijd; 

6. is of komt er drainage op de begraafplaats en 
zo ja, op welke wijze wordt deze aangesloten; 

7. hoe wordt de geohydrologische afscheiding 
gewaarborgd tussen de begraafplaats en 
aangrenzende percelen (bijvoorbeeld sloot of 
ringdrain). 4 

De VROM-inspectie adviseert de afstand tussen woning
en en begraafplaatsen ten minste twintig a dertig meter 
te laten zijn. 5 

De inrichting van een crematorium 

In de lnspectierichtlijn zijn aanbevelingen gedaan ten 
aanzien van de situering, zonering en inrichting van 
nieuwe crematoria. De inspectie adviseert crematoria 
op dusdanige wijze te projecteren dat de omgeving zo 
weinig mogelijk merkt van de aanwezigheid van een 
crematorium. Er dient voldoende parkeercapaciteit te zijn. 

Bij de inrichting van crematoria dient gelet te worden o 
- het belang van dodenbezorging; 
- eisen op het gebied van hygiene; 
- eisen op het gebied van veiligheid; 
- eisen op het gebied van milieu. 

In de milieuvergunning die vereist is krachtens de We 
milieubeheer dienen regels gesteld te worden omtren 
de wijze van verbranden, de samenstelling en afvoe 
van de rookgassen en de te gebruiken rookgassen. I 
de vergunningsvoorschriften zullen ook veelal regel 
opgenomen worden over de materialen welke verbran 
mogen worden. De veiligheid van het personeel werk 
zaam in crematoria dient gewaarborgd te worden 
Specifieke voorschriften voor de aspecten lucht, bode 
en geluid: 

1. Bodem 

Voor het verstrooien van crematie-as kan dezelfde be 
nadering worden gevolgd als voor een bouwstof volgen 
artikel 1, onderdeel v van het Bouwstoffenbesluit bodem 
en oppervlaktewaterenbescherming. Toepassing van de 

regels uit het Bouwstoffenbesluit op het verstrooien va 
crematie-as leidt tot marginale bodemverontreiniging. 

2. Geluid 

In Bijlage 4 behorende bij de lnspectierichtlijn zijn divers 
regels gegeven met betrekking tot geluid en het toeg 
stane geluidsniveau. 
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IJKBEZORGING EN REGELGEVING 
ETTELIJKE BEPALINGEN TE GEBRUIKEN ALS ONTWERPRIC HTLIJNEN 

. Asverstrooiing 

Verstrooiing van as moet gelijkmatig geschieden en zo
danig dat de as niet door verwaaiing buiten het terrein 
van de inrichting of het strooiveld terechtkomt of kan 
komen. 
Ult onderzoek is de conclusie getrokken dat de volg
ende hoeveelheden as verstrooid mogen worden op 
jaarbasis: 
- maximaal 90 verstrooiingen per hectare per jaar, 

zonder dat aanvullende maatregelen nodig zijn; 
- daarboven dienen steeds meer maatregelen 

genomen te worden; 
- boven 3.200 verstrooiingen per hectare per jaar 

dienen er zodanige maatregelen genomen te worden 
dat op geen enkele wijze as in de bodem kan geraken. 

De lnspectie adviseert het gebruik van wisselvelden. 

. Lucht 

Er is een NeR-regeling voor crematoria, deze is van 
toepassing op nieuwe installaties. 
De berekening van de emissieconcentraties moet 

worden betrokken op een zuurstofgehalte van 11 % 
onder normale condities van een rookgas. 
Binnen zes maanden na het van kracht worden van de 
vergunning dient een emissierapport aan het bevoegd 
gezag te worden opgestuurd. lndien reeds een emissie
rapport met soortgelijke emissieomstandigheden bestaat 
(crematorium elders), kan worden volstaan met het op
sturen van het reeds bestaande rapport. 

- In elk rookkanaal van een crematieoven moeten 
monsterpunten aanwezig zijn , waardoor op eenvoudige 
wijze monsters van de rookgassen kunnen worden 
genomen. 

- De uit de crematieovens ontwijkende gassen en 
dampen moeten alvorens te worden uitgeworpen in een 
aardgasgestookte naverbrandingseenheid worden 
gereinigd. 

- De besturing van de installatie moet zodanig zijn 
ingesteld dat de naverbrandingsinstallatie op maximale 
capaciteit is ingeschakeld voordat een voorziene piek
belasting kan optreden. De temperatuur in de naver
brandingseenheid moet tijdens het proces ten minste 
800 graden Celcius bedragen. Het zuurstofgehalte van 
deze gassen moet gedurende de gehele crematietijd 
ten minste 6% bedragen. 

- He! is echter toegestaan dat gedurende maximaal een 
minuul per crematietijd dit percentage tot niet minder 
dan 3% daalt. 

- De verblijftijd van de rookgassen in de naverbrandings
eenheid moet ten minste 1,5 seconde bedragen. 

- De regeling waarmee de ovenverbrander(s) en de 
branders van de naverbrandingsinstallatie worden 

gestuurd moel automatisch werken en zodanig 
functioneren dat pyrolyse in de oven wordt voorkomen. 
De verbrandingsprocessen dienen op basis van zuur
stofgehalte en temperatuur le worden aangestuurd. 

- Het lemperatuurverloop en het 02-gehalte in de na
verbrandingsinstallatie moeten worden geregistreerd. 

- De meetgegevens van de hiervoor genoemde meet
apparatuur dienen ten minste een jaar le worden 

bewaard en moeten desgevraagd aan de controlerende 
ambtenaar kunnen worden overlegd. Deze gegevens 
moeten zijn voorzien van tijd en datum. 6 

Uit de schoorsteen van crematoria mag geen zichtbare 
rook komen. Tevens moet deze rook geen waarneem
bare geur bevatten. 
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IJKBEZORGING EN REGELGEVING 
ETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE LIJKBEZORGING' 

oofdstuk Ill. Begraving 

1. Algemene bepalingen 

rtikel 23 

egraving geschiedt op een begraafplaats. 

rtikel 24 
e begraafplaatsen warden onderscheiden in 
emeentelijke en bijzondere. 

rtikel 25 

et is verboden een begraafplaats, die niet op de 
oet van het bepaalde bij of krachtens deze wet is 
angelegd of in gebruik genomen, als zodanig ter 
eschikking te stellen of te gebruiken. 

rtikel 26 

een toegang of ingang van een graf of grafkelder 
ag zich bevinden of warden aangelegd in een kerk 

f een ander gesloten gebouw, dat niet uitsluitend 
t begraven bestemd is. 

nder bijzondere begraafplaatsen warden die 
egraafplaatsen verstaan die warden beheerd door 
ijvoorbeeld kerkgenootschappen of rechtspersonen, 
an we! natuurlijke personen. 9 

Artikel 32 
Wij kunnen omtrent de wijze van begraven, de 
inrichting van het graf en de afstand van de graven 
onderling bij algemene maatregel van bestuur 
regelen stellen. 

Begraafplaatsen 
1.De inrichting van begraafplaatsen 
De afstand tussen de graven dient ten minste 30 cm 
te zijn. Boven de kist of het omhulsel dient zich een 
/aag grand te bevinden van ten minste 65 cm. 
Ten hoogste drie /ijken mogen boven elkaar warden 
begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een 
laag grand van ten minste 30 cm dikte wordt aange
bracht, die bij een volgende begraving niet mag 
worden geroerd. Boven de bovenste kist of ander 
omhulsel dient, zoa/s hierboven vermeld, zich een 
/aag grond te bevinden van ten minste 65 cm. 
De graven dienen zich ten minste 30 cm boven het 
niveau van de gemiddelde hoogste grondwaterstand 
te bevinden. 
Deze regeling geldt voor nieuwe graven en is niet van 
toepassing op reeds bestaande graven. Deze regeling 

is erop gericht dat het verteringsproces goed op gang 
komt en dat lijkvertering binnen tien jaar moge/ijk is. 

2.De wijze van begraven 
Een /ijk moet begraven warden in een kist of een ander 
omhu/se/ dat afgestemd dient te zijn op het doe/ van de 
begraving, overeenkomstig de bepalingen in de Bib 
(Besluit op de /ijkbezorging) . Het is niet de bedoe/ing 

dat begraving plaatsvindt in a/le moge/ijke vreemd
soortige omhu/se/s; de omhu/se/s en materialen 
moeten redelijkerwijs op het doe/ afgestemd zijn. 
Bovendien is het verboden om kunststoffen en 
meta/en in kisten en andere lijkomhu/se/s te 
verwerken. Dit om te voorkomen dat geen goede 
vertering p/aats kan vinden. De kisten mogen we/ 
zijn voorzien van handvaten en ornamenten van 
kunstof of metaal. Deze kunnen voor verbranding 
van een lijk verwijderd worden. 

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft in het 
Lijkomhu/selbesluit 1998 rege/s gegeven ten aanzien 
van kunststoffen welke in afwijking van het a/gemeen 
geste/de verbod in het Bib toch gebruikt mogen word
en voor het vervaardigen van kisten of andere 
lijkomhulsels. 

Als uitgangspunt daarbij is gehanteerd dat voor het 
toe/aten van materialen en toepassingen in de regeling 
het lijk binnen tien jaar geskeletteerd dient te zijn. 10 

lndien men niet gebruik wit maken van een kist, moet 

men dit van te voren kenbaar maken. Men kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen om zich in een doek of een 
lijkwade te wikkelen. Vlaggen of plastic zakken dienen 
niet als lijkomhulsel. 

Wettelijk toege/aten kisten zijn volhouten, massieve 
kisten. Hierbij mag het hout al/een gelakt zijn met 
nitrocel/ulose/ak of gebeitst zijn met waterbeits. 
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