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Persbericht
Afweging van alternatieven voor
begraven en cremeren
De Gezondheidsraad heeft een kader gemaakt om te beoordelen welke alternatieve
technieken voor begraven en cremeren kunnen worden toegestaan. Leidend daarbij zijn
de veiligheid, waardigheid en duurzaamheid van zulke technieken. Alkalische hydrolyse,
waarbij het lichaam van de overledene wordt opgelost in vloeistof, voldoet aan de
voorwaarden. Dit schrijft de raad aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK).
Volgens de Nederlandse Wet op de lijkbezorging kan een lichaam van een overledene worden
begraven, gecremeerd of gedoneerd aan de wetenschap. Er zijn nieuwe technieken in
ontwikkeling, zoals alkalische hydrolyse en composteren. Daarom heeft de minister van BZK
vorig jaar aan de Gezondheidsraad gevraagd een beoordelingskader te maken aan de hand
waarvan afgewogen kan worden of dergelijke nieuwe technieken toegelaten zouden kunnen
worden. Het beoordelingskader is techniekonafhankelijk. Daardoor is het toepasbaar op
meerdere, mogelijk nog te ontwikkelen, vormen van lijkbezorging.
Volgens de raad zijn drie waarden leidend bij de afweging voor toelating: veiligheid,
waardigheid en duurzaamheid. Bij veiligheid gaat het erom dat installaties deugdelijk zijn en dat
er geen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Waardigheid behelst onder meer dat respectvol wordt
omgegaan met het lichaam van de overledene, dat het wordt afgebroken op een manier die niet
waarneembaar is voor het publiek en dat de overblijfselen niet worden vermengd of oneigenlijk
gebruikt. Duurzaamheid houdt in dat een nieuwe techniek minder ruimte en eindige
grondstoffen kost dan begraven of cremeren en minder schadelijke uitstoot veroorzaakt.
Volgens de raad voldoet alkalische hydrolyse aan de voorwaarden. Als de minister besluit deze
techniek toe te laten, moeten technische specificaties als training van de operateurs en
onderhoud nog wel nader bekeken worden. Over composteren is op dit moment nog te weinig
bekend om te beoordelen of deze techniek aan de voorwaarden voldoet.

De publicatie Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging (nr. 2020/06) is te downloaden
van www.gezondheidsraad.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Aicha Lubbinge, telefoon 06 150 38 401,
e-mail: aj.lubbinge@gr.nl.
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