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De minister wil de wet op de lijkbezorging gaan vernieuwen. Mensen maken tegenwoordig andere
keuzes dan vroeger als het gaat om hun uitvaart. De huidige wet sluit niet meer volledig aan bij de
behoeften en wensen in de maatschappij.
Er is o.a. al toegezegd dat as bij voorkeur binnen een week kan worden opgehaald
bij een crematorium mogelijk wordt gemaakt en ook hebben wij een voorstel ingediend over het
verlengen van de grafrust. Het is goed dat er nu al naar de voorstellen uit de kamer wordt gekeken in
aanloop naar het vernieuwen van de wet, maar het tempo mag wel iets omhoog.
Gecertificeerde opleidingen en kwaliteitsborging zijn belangrijk en grotendeels gebaseerd op
afspraken en zelfregulering. De branche heeft zelf verschillende instrumenten en de minister sluit
niet uit deze op punten in de wet te gaan opnemen. Ik wil er op wijzen dat er veel kleine
ondernemingen actief zijn in de uitvaartsector en dat hij hier rekening mee moet houden als er meer
reguleringen worden toegevoegd.
Tot slot is er een heel nieuwe manier van overlijden bij gekomen: digitaal overlijden. Vorige week
heeft op initiatief van de VVD en D66 een rondetafelgesprek plaatsgevonden over digitaal
nalatenschap. Er wordt steeds geschoven tussen twee ministeries: Binnenlandse Zaken en Justitie en
Veiligheid. Ik vraag de minister wat hij nu in de wet op de lijkbezorging kan regelen en wat bij J&V
geregeld moet worden als het gaat om het regelen van de digitale nalatenschap. De VVD heeft al
langere tijd - ook weer tijdens de begrotingsbehandeling - aandacht gevraagd voor digitaal
nalatenschap en dit in relatie gebracht tot de wetswijziging. Wat de VVD betreft kunnen we grote
stappen zetten door bewustwording rondom de digitale nalatenschap op te nemen in de nieuwe wet
en dat kan sneller dan (via EU) privacywetgeving en erfrecht aan te gaan passen, zoals sommige
partijen willen. Hoe kijkt de minister hiernaar?
Ik wil er nogmaals op aandringen dat het wetsvoorstel eerder naar de Kamer komt.
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