Eerste inventarisatie onder BGNU-;leden heeft het volgende opgeleverd:
innovatie

digitalisering

Diverse onderwerpen

multiculturele aspecten

wet moet ruimte bieden voor
innovatie op alle terreinen

A&B formulier wordt
gedigitaliseerd en wet dient
hierop in te spelen

het A&B formulier proces aanpassen aan de digitale tijdperk

wet spreekt over kerkgenootschap multicultureel maken

1. lijkbezorging zoals
resomeren, cryomeren,
composteren

artikelen 18 en 19: ruimte maken
om de uiterste wil ook
electronisch vast te leggen als
personen gebruik maken van het
codicil.

verlengen van het recht op een graf na 10 jaar - artikel 28. De
wens van de consument is om na de eerste 10 jaar, per jaar
de mogelijkheid moeten hebben om het graf op te zeggen.

crematie of begraven vindt niet plaats
op zondag of christelijke feestdag - past
niet meer in onze multiculturele
samenleving

2. natuurbegraafplaatsen
mogelijkheid bieden in de
wet?

artikel 59: de asbus en de bewaarplicht van minimaal 1
maand knelt in de praktijk.
Voorkeur: termijn verkorten naar minimaal 2 weken

3. balsemen?

bewaren van de asbus een maand na invoer van de asbus in
NL. Gelijktrekken met het bovenstaande naar minimaal 2
weken.
Artikel 22 a:
aandacht voor risico bij besmettelijke ziekten in relatie tot
medisch geheim. De uitvaartondernemer wordt niet
geinformeerd en loopt dus risico
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Diverse onderwerpen
samen cremeren: voorbeeld: een oudere vrouw wil graag
gecremeerd worden met de botten van haar dochter die 30
jaar geleden is overleden en het graf geruimd wordt door
afloop huurcontract of
samen cremeren/begraven met een overleden hond (die is al
overleden en niet apart doden !)
begraven of cremeren van een foetus < 24 weken ?
ethisch gewenst?
het komt voor dat een foetus in het bos wordt begraven en dat
een hond dit weet op te graven door ondeskundig begraven.
Aangifte van overlijden bij iedere gemeente mogelijk maken.
Voornamelijk uit efficiency overwegingen omdat alle
gemeenten registreren in Basisregistratie Personen dus
waarom speciaal naar de gemeente gaan waar de persoon is
overleden? of bij overlijden in het buitenland en crematie/
begraven in NL moet de uitvaartondernemer naar de
gemeente toe waar dit plaats zal vinden. Welke logica zit
hierachter?
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