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Advies over het Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot organisatie,
inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria en het Voorontwerp van
besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden waaraan een
doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden.

Mijnheer de minister,
Uw adviesvraag betreffende het Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot
organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria en het Voorontwerp van
besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of
een ander lijkomhulsel moet beantwoorden, hebben we in goede orde ontvangen op 28
januari 2004. De adviestermijn loopt tot eind februari 2004.
Beide voorontwerpen van besluit kaderen binnen het Decreet op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging.
Vooreest vraagt de MiNa-Raad zich af of beide voorontwerpen van besluit niet geïntegreerd
kunnen worden. Dit komt de afstemming van beide besluiten ten goede.
De Raad heeft in het verleden zijn bekommernis geuit voor de milieueffecten van crematie
en begraving. De Raad vindt het dan ook positief dat er voorwaarden gesteld worden
waaraan een doodskist of ander lijkomhulsel moet beantwoorden.
In het voorontwerp van besluit is duidelijk vastgesteld aan welke eisen een lijkomhulsel dient
te voldoen en op welke manier aangetoond dient te worden dat het omhulsel biologisch
afbreekbaar is (norm ASTM D 5338-92 of vergelijkbare toets). De toets op afbreekbaarheid
bestaat uit een onderzoek naar de composteerbaarheid onder gecontroleerde condities voor
compostering. De MiNa-Raad wijst er echter op dat het niet bekend is welk (Vlaams) instituut
de proeven volgens de ASTM-norm kan uitvoeren (bij het VITO of het Nederlandse RIVM
worden dergelijke toetsen niet uitgevoerd). Het dient opgemerkt te worden dat bij de
normering niet wordt gevraagd om een eenduidige omschrijving van het materiaal
(bijvoorbeeld een analyse van de samenstelling). Hierdoor is de controle of het materiaal van
een willekeurig lijkomhulsel ook werkelijk het materiaal is dat de toets op biologische
afbreekbaarheid heeft ondergaan zowel voor de inspectie als voor de sector kostbaar en
tijdrovend (de gehele toets op afbreekbaarheid dient opnieuw uitgevoerd te worden).

Het ontwerpbesluit voorziet dat bij doodskisten alleen ureumformaldehydelijm en
polyvinylacetaatlijm toegestaan zijn. De Raad meent dat het voorontwerp ook de
mogelijkheid moet bieden om andere meer milieuvriendelijke soorten lijm (vervaardigd uit
natuurlijke componenten op een wijze waardoor de biologische afbreekbaarheid
gehandhaafd blijft) te gebruiken.
De Raad vindt het positief dat het ontwerpbesluit de mogelijk biedt voor doodskisten die uit
andere natuurlijke materialen dan hout bestaan. De Raad denkt hierbij aan “kartonnen”
kisten (in navolging van Zweden) of biopolymeer kisten.
Volgens het ontwerpbesluit mag de binnenkleding van de doodskist enkel uit natuurlijke,
afbreekbare stoffen bestaan. In Nederland geldt een gelijkaardige regel. Doch in de praktijk
blijkt dat het hoofdkussen veelal bestaat uit niet toegestane materialen. De regels m.b.t. het
materiaal voor de bekleding van kisten zouden slecht worden nageleefd1. Het decreet wijst
het toezicht niet toe aan een specifieke inspectie-instelling (bv. milieu-inspectie). De Raad
vreest dan ook dat het toezicht nagenoeg onbestaande zal zijn terwijl zeker in de beginfase
sensibilisering en toezicht noodzakelijk is.
Verstrooiing van crematie-as gebeurt veelal op een daarvoor bestemd strooiveld. De Raad
wijst erop dat deze assen kunnen leiden tot bodem- en waterverontreiniging.
Bodemonderzoeken in Nederland hebben uitgewezen dat strooien van crematie-as met een
hoge intensiteit een bepaalde mate van bodemverontreiniging kan veroorzaken, welke
voornamelijk bestaat uit zware metalen en fosfaat en plaatsvindt in de bovenste centimeters
van het bodemprofiel. In Nederland werd een richtlijn uitgevaardigd waarbij geadviseerd
wordt om een intensief gebruikt strooiveld van drainage te voorzien waardoor
verontreinigingen door crematie-as hydrologisch geïsoleerd kunnen worden. De richtlijn
adviseert ook een maximaal aantal verstrooiingen van per hectare per jaar.2
Met de meeste hoogachting,

Prof. dr. R. F. Verheyen
Voorzitter MiNa-Raad
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De richtlijn adviseert een maximaal aantal verstrooiingen van 90 per hectare per jaar indien geen
aanvullende maatregelen genomen worden. Indien eens in de 25 jaar controle metingen worden
verricht kan een maximum van de 370 verstrooiingen per jaar worden aangehouden. Indien eens in de
vijf jaar een controle meting wordt verricht kunnen tot 3200 verstrooiingen plaatsvinden. Indien de
intensiteit van de verstrooiingen hoger is dan 3200 verstrooiingen per hectare per jaar dienen
isolerende maatregelen getroffen te worden.

