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Kenmerk: RvA 150-12 

 
Onderwerp: Initiatiefontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot het cremeren 

van lijken (Crematieverordening) 

 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden initiatiefontwerp-
landsverordening houdende regels met betrekking tot het cremeren van lijken (Crematie-
verordening), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Met het onderhavige initiatiefontwerp wordt beoogd in Aruba crematie als methode van 
lijkbezorging te introduceren. Hoewel in de toelichting is aangegeven dat vanuit de gemeenschap 
uiting is gegeven aan de (steeds groeiende) behoefte aan deze vorm van lijkbezorging, wordt 
deze stelling niet onderbouwd. De Raad heeft bovendien geconstateerd dat dit onderdeel van de 
toelichting letterlijk is overgenomen uit de toelichting op de Crematieverordening die in 1989 in 
de Nederlandse Antillen tot stand is gebracht. De Raad ziet bezwaarlijk in hoe een motivering 
die 23 jaar geleden in de Nederlandse Antillen opgeldt deed, thans als weergave kan worden 
gebruikt voor vermeende aanwezige behoeften. De Raad acht van belang dat in de toelichting 
een duidelijke probleemstelling en onderbouwing worden opgenomen, toegespitst op de huidige 
problematiek in Aruba.  
 
1.2 De mogelijkheid voor de introductie van crematie in Aruba is reeds gegeven in de 
Begrafenisverordening (AB 1999 no. GT 6), alwaar het tweede lid van artikel 1 stelt dat het  
geoorloofd is om volgens nader bij landsverordening vast te stellen regelen lijken te verbranden. 
De Raad moge er echter op wijzen dat het onderhavige ontwerp niet aan het bepaalde in artikel 
1, eerste lid, nu de voorgeschreven ‘nader vast te stellen regelen’ in de vorm van (minimum) 
vereisten met betrekking tot inrichting, volksgezondheid, milieu en hinder ontbreken. De Raad 
acht het noodzakelijk dat hierin alsnog wordt voorzien, vooral omdat, zoals hiervoor gesteld, een 
algemeen beleidskader ontbreekt.  
 
1.3 De Raad is de mening toegedaan dat crematie een gangbare vorm van lijkbezorging is die 
een overheid mogelijk behoort te maken en vraagt zich in dit verband ten principale af of een 
bijzonder onderwerp als het onderhavige zich leent om bij initiatief te worden geregeld. Dit 
klemt des te meer nu ter zake een algemeen beleidskader ontbreekt. Mede als gevolg hiervan zijn 
thans de implicaties van het ontwerp en de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk thans niet te 
overzien.  
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1.4 De Raad heeft voorts geconstateerd dat het onderhavige voorstel inhoudelijk voor een 
belangrijk deel identiek is aan de Crematieverordening 1989 van de voormalige Nederlandse 
Antillen1, zoals overigens ook de Crematiewet BES op deze landsverordening is gestoeld. 
Hoewel de Raad dit vanuit overwegingen van concordantie kan begrijpen, wil de Raad erop 
wijzen dat deze wetgeving verouderd is. Weliswaar heeft dit kennelijk geleid tot enkele 
aanpassingen, de Raad heeft ook geconstateerd dat de onderhavige voorstellen op verschillende 
onderdelen afwijken zonder dat deze afwijkingen worden gemotiveerd, hetgeen in verband met 
concordantie ongewenst is. 
 
1.5 Het bovenstaande vormt voor de Raad reden in dringende overweging te geven de 
onderhavige regeling – zo crematie ondanks de geconstateerde lacunes op korte termijn mogelijk 
dient te worden gemaakt - te doen beperken tot een interim-regeling en de regering te doen 
bewegen om – nu ook de Begrafenisverordening (AB 1999 no. GT 6) sterk is verouderd - op 
korte termijn tot een herziene en geïntegreerde landsverordening op de lijkbezorging te komen.  
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 De Raad heeft onder 1.2 reeds gesteld dat mogelijkheid voor de introductie van crematie 
is gegeven in de Begrafenisverordening (AB 1999 no. GT 6), alwaar het tweede lid van artikel 1 
stelt dat het  geoorloofd is om volgens nader bij landsverordening vast te stellen regelen lijken te 
verbranden. Omdat hier sprake is van horizontale delegaties is voorgesteld artikel 1, eerste lid, 
derhalve overbodig. Ten overvloede ware in de memorie van toelichting ter verduidelijking op te 
nemen dat de relevante bepalingen van de Begrafenisverordening onverkort van toepassing zijn. 
 
2.2 De Raad stelt voor om in artikel 2 te omschrijven welke gegevens in het register 
bijgehouden dienen te worden, zodat uitvoeringsregelgeving zoals voorgesteld in het derde lid 
niet noodzakelijk is. Voorts acht de Raad het niet noodzakelijk dat, wanneer de as eenmaal aan 
familieleden is meegegeven, zijdens de overheid nog verdere registratie wordt aangehouden 
inzake de verblijfplaats van de as, dan wel dat van overheidswege hierop nog enig toezicht op 
zou moeten worden gehouden. 
 
2.3 Mede vanwege hetgeen de Raad heeft gesteld onder ‘Algemeen’ en zijn pleidooi voor een 
interim-regeling, wordt in dringende overweging gegeven in de minimumvereisten voor het 
houden en in gebruik hebben van een crematorium in Hoofdstuk II voorschriften op te nemen 
aangaande inrichting, milieu, hinder en gezondheidszorg. Het verbod zoals gegeven in 
voorgesteld artikel 3 tezamen met het daaraan gekoppelde vergunningsstelsel als gegeven in de 
artikelen 4 t/m 5 maken opname van genoemde minimumvereisten in de landsverordening zelve 
noodzakelijk, alsmede het opnieuw redigeren van de desbetreffende artikelen noodzakelijk. In dit 
kader merkt de Raad op dat voorschriften met betrekking tot wijziging van een vergunning 
ontbreken, en acht het nodig dat hierin alsnog wordt voorzien. 
 
2.4 Het is de Raad niet duidelijk met welk oogmerk de bekendmakingsplicht in voorgesteld 
artikel 5 is opgenomen en op welke gronden derden zich tegen de afgifte van een vergunning 
kunnen verweren. De Raad acht het noodzakelijk dat hierin duidelijkheid wordt geschapen, met 
name vanwege het feit dat tegen een verleende vergunning bezwaar en beroep openstaat 
ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak. Voorts vraagt de Raad in dit 
verband aandacht voor de relatie met de Hinderverordening, de Landsverordening Ruimtelijke 
ontwikkeling, de Bouwverordening en met het milieu. Zo dient te worden geregeld dat geen 
materialen worden verbrand waarbij giftige gassen dan wel kwik en kwikverbindingen vrijkomen. 
Tevens dienen in dit verband regels te worden gesteld ten aanzien van het verstrooien van 
crematie-as. 

                                                 
1 Zelfs de toelichting is grotendeels letterlijk overgenomen, hetgeen stuit op het onder 1.1 genoemde bezwaar. 
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2.5 Mede wegens het ontbreken van enig beleidskader ter zake acht de Raad de 
delegatiebepaling in voorgesteld artikel 6 te ruim. De Raad acht het onwaarschijnlijk dat thans 
nog niet kan worden overzien op welke gronden een vergunning kan worden ingetrokken. De 
Raad is van mening dat in artikel 6 dient te worden opgenomen aan welke bijzondere eisen op 
het gebied van volksgezondheid, milieu en openbare orde dient te worden voldaan, waardoor 
tevens duidelijk is op welke gronden een vergunning kan worden ingetrokken. De Raad herhaalt 
dat de landsverordening zelve de benodigde normstelling moet kennen, waarbij het wel mogelijk 
is dat aanvullende – doch niet de totale - normstelling bij landsbesluit, h.a.m., wordt geregeld. 
 
2.6 De Raad heeft geconstateerd dat voorgesteld Hoofdstuk III geen regels bevat inzake de 
vaststelling van de identiteit van een lijk2.  Evenmin is geregeld dat bij vermoedens van een niet-
natuurlijke dood voor crematie toestemming is vereist van de officier van justitie (verklaring van 
geen bezwaar), zo mogelijk na voorafgegane gerechtelijke schouwing. De Raad acht het 
noodzakelijk dat hierin alsnog wordt voorzien en dat de titel van Hoofdstuk III wordt gewijzigd 
in: Hoofdstuk III. Identificatie, verlof tot crematie en termijnen. 
 
2.7 Aan voorgesteld artikel 7, tweede lid, dient te worden toegevoegd: ‘,dan wel een 
verklaring van geen bezwaar tegen crematie, afgegeven door de officier van justitie’. Voorts is 
verzuimd te regelen wat er dient te geschieden indien de officier van meent niet tot de afgifte 
van een verklaring van geen bezwaar tegen crematie te kunnen overgaan. 
 
2.8 De Raad vraagt zich af waarom in voorgesteld artikel 9 een termijn van 48 uren is 
gesteld. Zowel in de Wet op de lijkbezorging en de Crematiewet BES wordt een termijn van 36 
uren gegeven. De toelichting geeft geen uitsluitsel waarom in het onderhavige voorstel van de 
elders in het Koninkrijk gebruikelijke termijn wordt afgeweken. Mede met het oog op het 
concordantiebeginsel geeft de Raad in overweging de termijn in overeenstemming te brengen 
dan wel de reden van afwijking nader toe te lichten. 
De toelichting op artikel 9 stelt voorts abusievelijk dat dit artikel nagenoeg geheel overeenkomt 
met de bepaling van artikel 6, eerste lid, van de Begrafenisverordening: dit artikel luidt echter als 
volgt: ‘1. Een begraving geschiedt niet vroeger dat 12 en niet later dan 36 uren.’ 
Voorts heeft de Raad geconstateerd dat een mogelijkheid tot afwijking van de in artikel 9 
gegeven termijnen ontbreekt en acht het noodzakelijk dat hierin alsnog wordt voorzien.3 
 
2.9 In voorgesteld artikel 10 wordt de mogelijkheid gegeven om bij landsbesluit, h.a.m., af te 
wijken van het in hoofdstuk III bepaalde ten aanzien van lijken die in Aruba worden 
binnengebracht voor crematie. De Raad acht deze delegatiebepaling te ruim en acht het 
noodzakelijk dat nader wordt aangegeven in welke situaties afwijking mogelijk zal kunnen zijn. 
Uit de toelichting blijkt dat deze mogelijkheid vooral wordt geboden omdat opening van een kist 
waarin het lijk Aruba wordt binnengebracht om verschillende redenen niet wenselijk is. De Raad 
wijst erop dat opening van de kist met name zal zijn gericht op het vaststellen van de identiteit 
van een lijk, zo nodig in het kader van een gerechtelijke schouwing. De Raad heeft in dit verband 
reeds gewezen op het feit dat een regeling inzake de identiteitsvaststelling van een lijk in 
Hoofdstuk III ontbreekt en op de noodzaak om hierin alsnog te voorzien. 
 
2.10 De Raad heeft geconstateerd dat voorgesteld artikel 12 letterlijk overeenkomt met artikel 
17, eerste lid, Crematiewet BES en artikel 17, eerste lid, Crematieverordening Nederlandse 
Antillen. Voorts heeft de Raad geconstateerd dat in het onderhavige ontwerp er niet voor is 
gekozen om ook het tweede lid van artikel 17, Crematiewet BES en artikel 17, Crematie-

                                                 
2 Vide bijvoorbeeld Hoofdstuk II, Wet op de lijkbezorging en Hoofdstuk II (artt. 9 en 9a) Crematiewet BES. 
3 Vide bijvoorbeeld art. 17, Wet op de lijkbezorging en art. 14, tweede lid, Crematiewet BES. Ook de Begrafenis-
verorening (AB 1999 no. GT 6) kent in artikel 6 een ontheffingsmogelijkheid. 
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verordening Nederlandse Antillen over te nemen, inhoudende een waarborg met een justitieel 
belang. De Raad acht het met het oog op de concordantie van belang dat wordt gemotiveerd 
waarom in Aruba aan een dergelijke waarborg kennelijk geen behoefte is. 
 
2.11 De Raad heeft geconstateerd dat ingevolge het eerste lid van voorgesteld artikel 13  de as 
na borging direct kan worden verstrooid. Dit is in afwijking van artikel 18, eerste lid, van zowel 
de Crematiewet BES en de Crematieverordening Nederlandse Antillen, alwaar een wachttijd van 
een maand is voorgeschreven. De Raad acht het met het oog op de concordantie van belang dat 
wordt gemotiveerd waarom in het onderhavige voorstel hiervan wordt afgeweken. 
Voorts heeft de Raad geconstateerd dat in het onderhavige ontwerp er niet voor is gekozen om 
ook het derde, vierde en vijfde lid van artikel 18, van zowel de Crematiewet BES en de 
Crematieverordening Nederlandse Antillen over te nemen. De Raad acht het met het oog op de 
concordantie van belang dat wordt gemotiveerd waarom in Aruba aan een dergelijke waarborg 
kennelijk geen behoefte is. 
 
2.12 De Raad heeft geconstateerd dat voorgesteld artikel 14 letterlijk overeenkomt met artikel 
19 van zowel de Crematiewet BES en de Crematieverordening Nederlandse Antillen, met 
uitzondering van de wachttijd van een maand in het tweede lid. De Raad acht het met het oog 
op de concordantie van belang dat wordt gemotiveerd waarom in Aruba in het tweede lid geen 
wachttijd is opgenomen. 
Overigens acht de Raad het voldoende indien in het tweede lid uitsluitend wordt gesproken van 
‘degene die de zorg voor de asbus op zich neemt’. 
 
2.13 Naar aanleiding van voorgesteld artikel 15 en 18 merkt de Raad op dat hij vooralsnog 
geen redenen ziet om aan de bedoelde bijzetting mede de voorwaarde te stellen van verlof van 
de korpschef. Ook de toelichting geeft niet aan welke openbare orde aspecten een dergelijke 
voorwaarde noodzakelijk maken. Deze voorwaarde ware te elimineren dan wel nader te 
motiveren. 
 
2.14 Naar aanleiding van voorgesteld artikel 21 vraagt de Raad zich af of met ‘de Inspectie 
Volksgezondheid’ bedoeld wordt de Directie Volksgezondheid of de Inspectie Gezondheids-
zorg.  In verband hiermee vide tevens voorgesteld artikel 22, eerste lid,  en voorgesteld artikel 
26. Overigens acht de Raad dit artikel overbodig, omdat dat dergelijke aanwijzinging bij 
landsbesluit dienen te geschieden en daarmee zijn geïndividualiseerd. In dat licht heeft een 
aanduiding van de dienst of directie waaronder de desbetreffende ambtenaren ressorteren geen 
toegevoegde waarde. 
 
2.15 De Raad heeft geconstateerd dat onderhavige ontwerp niet de mogelijkheid biedt tot 
bestuurlijke handhaving. Dit is naar ’s Raads mening een gemis aangezien de overtredingen op 
grond van onderhavige ontwerp de volksgezondheid en milieu betreffen en deze zich lenen voor 
het opleggen van bestuurlijke sancties. Hierbij kunnen zowel de herstelsancties, zoals de last 
onder bestuursdwang en de last onder dwangsom, alsmede de bestuurlijke boete geschikt zijn. Er 
kan zelfs gedacht worden aan een speciaal soort bestuursdwang voor situaties waar crematie 
zonder vergunning of in strijd met de verleende vergunning geschiedt met ernstig gevaar voor de 
volksgezondheid of milieu waardoor toezichthouders de bevoegdheid dienen te hebben om dit 
soort overtredingen terstond stop te kunnen zetten. 
 
2.16 De Raad adviseert om het vierde lid van artikel 22 zodanig te wijzigen zodat het 
Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1989 no. 70) uitdrukkelijk van 
toepassing wordt verklaard.   
 
2.17 De Raad geeft in overweging in artikel 28 op te nemen dat de onderhavige 
landsverordening kan worden aangehaald als: (interim) Crematieverordening. 
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3. Memorie van toelichting  
 
3.1 Vanwege de hier te lande geldende scheiding van kerk en Staat beveelt de Raad aan de 
algemene beschouwingen ter zake in de toelichting te herzien. 
 
3.2 In de toelichting op artikel 1 wordt abusievelijk gesteld dat crematie een ingevolge artikel 
1, tweede lid, van de Begrafenisverordening facultatief karakter zou hebben.4 Genoemd artikel 
biedt echter de mogelijkheid tot delegatie bij landsverordening (horizontale delegatie). 
 
3.3 De toelichting op artikel 9 is niet correct: zo komen de termijnen niet overeen. Het risico 
op dergelijke ongewenste discrepanties is overigens een van de redenen waarom naar de 
opvatting van de Raad de mogelijkheid tot crematie geïncorporeerd dient te worden in de 
Begrafenisverordening (AB 1999 no. GT 6). 
 
4. Conclusie en eindadvies 
 

Tot slot heeft de Raad geconstateerd dat ten aanzien van het onderhavige ontwerp niet is 
voorzien in de technische bijstand door de Directie Wetgeving, waardoor ontwerp en toelichting 
niet voldoen aan de vereiste vormgeving en inrichting. 
 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de doelstelling doch niet met de 
inhoud van het onderhavige ontwerp en beveelt aan het onderhavige ontwerp niet verder te 
behandelen dan nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehoudn. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
____________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 

                                                 
4 Overigens is ook hier geconstateerd dat de toelichting uit 1989 bij de Crematieverordening Nederlandse Antillen 
klakkeloos is overgenomen. Die toelichting getuigt op dit onderdeel bovendien van een verkeerde rechtsopvatting. 


