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Stand van Zaken m.b.t. herziening
Wet op de Lijkbezorging
“De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is
een wet waar iedereen vroeg of laat
mee te maken krijgt; een wet met
grote maatschappelijke en persoonlijke betekenis. De wet zal meer in lijn
worden gebracht met de huidige
tijdgeest. Ouderwets en omslachtig
taalgebruik wordt aangepast om de
wet- en regelgeving eenvoudiger
leesbaar te maken.”
Zo stelt de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren, in haar
brief aan de Kamer van 17 januari 2019. In
ons Position Paper en diverse overleggen
heeft BGNU indringend aangegeven dat de
tijd is rijp voor vernieuwing. Eenvoudiger en
meer eigentijds taalgebruik stond hoog op
onze verlanglijst, met verandering van de
naam van de wet in ‘Uitvaartwet’ voorop.
Onze conclusie is dat de minister daar
positief tegenover staat. Hetzelfde geldt voor
veel van onze andere suggesties en voorstellen. BGNU is in beeld en wordt gehoord.

Kwaliteitsborging van ondernemerschap

Een goed afscheid vergemakkelijkt het rouwproces. Daarvoor zijn professionals nodig die
aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Het belang
van het keurmerk (SKU) en kwaliteit van de
uitvaartverzorger als professional worden
door de minister gezien en erkend. BGNU
heeft toezicht op de agenda gezet en neemt
de uitnodiging van de minister om daar verder

over te praten graag aan. Het eerste contact
is gelegd. We informeren u graag nader als
een gespreksdatum bekend is.

Nieuwe vormen van lijkbezorging
mogelijk

“Ik stel voorop dat ik positief sta tegenover
het mogelijk maken van nieuwe vormen van
lijkbezorging,” aldus de minister, die hierover
advies heeft gevraagd aan de gezondheidsraad. Het toetsingskader van TNO is positief
ontvangen en wordt ook aan de gezondheidsraad voorgelegd. BGNU is blij dat de
deur open staat voor innovatie in de branche
en ziet graag dat de wet zo geformuleerd
wordt dat optimale innovatie mogelijk is.
Daarbij gaat het om de technische kant van
lijkbezorging maar ook om zaken als klimaatbescherming en de duurzaamheid van materialen rondom het stoffelijk overschot, zoals
kisten, lijkwades, etc. BGNU zou graag zien
dat de Wet techniekonafhankelijk geformuleerd wordt, wat de toekomstbestendigheid
zal vergroten. Het advies van de gezondheidsraad wordt voorjaar 2020 verwacht.

Bewaartermijn van de asbus wordt
verkort

Dit voornemen van de minister juichen wij toe.
Net als de bereidheid om de termijn te versoepelen waarbinnen een persoon begraven of
gecremeerd dient te worden. Daarmee wordt
het beter mogelijk om gebruiken die voor
nabestaanden van belang zijn op grond van
cultuur of religie in de uitvaart in te passen.
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Gezondheidsrisico’s voor professionals
Uitvaartverzorgers worden niet standaard
geïnformeerd over besmettelijke ziekten en
nucleaire geneeskundige behandelingen.
Dat brengt soms onverantwoorde risico’s met
zich mee. BNGU is er fel tegen gekant dat de
verantwoordelijkheid voor het verstrekken van
deze informatie bij de nabestaanden ligt.
Dit onderdeel blijft een punt van discussie.

Wijziging verklaring van overlijden

Voor de betrokken arts moet duidelijker
worden dat het A-formulier alleen kan worden
ingevuld bij de overtuiging van een natuurlijk
overlijden. Het voorstel tot wijziging is inmiddels in procedure gebracht.

Vervolgstappen

Donderdag 31 januari is de brief van de
Minister besproken en zijn er procesafspraken gemaakt in de Tweede Kamer.
We volgen de ontwikkelingen op de voet.
BGNU meldt zich ook aan voor de rondetafelconferentie waar stakeholders hun visie
kunnen delen met Tweede Kamerleden. Op
14 februari worden in de Kamer de data vastgesteld voor de verdere bespreking van de
brief van de Minister, waar deze rondetafelconferentie een onderdeel van is.

Reageren? Graag!

BGNU behartigt de belangen van de branche.
Dat betekent dat we altijd prijs stellen op uw
mening en suggesties. Over dit onderwerp
kunt u contact opnemen met Heidi van
Haastert, BGNU, h.van.haastert@bgnu.nl of
06 82 15 82 90.
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