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Mijn vader is eind maart overleden en hij heeft ons een brief achter gelaten getiteld "mijn laatste wil "
Hierin beschrijft hij o.a. zijn voorkeur om gecremeerd te worden en zijn wens is dat zijn as terug gaat
naar zuid limburg en op zijn dierbare plekje vanuit zijn jeugd "De Gulpenerberg" onder het Mariabeeld
uitgestrooid wordt.
Wij vragen ons af of dit zomaar mag en of je hier toestemming voor moet hebben, en zo ja van wie?
Mijn moeder geeft nu aan, dat zij liever een plekje in de buurt van haar woonhuis wil hebben waar zij
regelmatig naar toe kan gaan om hem te gedenken. Een soort bijzetting dus op de begraafplaats.
Ik wil zelf het liefste de wens van mijn vader uitvoeren, maar mag dit zomaar?

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Voor het verstrooien van as is
1) toestemming nodig van de eigenaar van het terrein en
2) er moet voor die plek geen verbod tot verstrooien zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
van de gemeente. Gemeenten kunnen in de APV óf het verstrooien van as in het algemeen toestaan en
op bepaalde lokaties verbieden, óf het in bijna de hele gemeente verbieden en alleen op enkele lokaties
wel toestaan. De meeste gemeenten staan het echter bijna overal toe. Van veel gemeenten kan men de
APV op hun website vinden.
Zie vergelijkbare oude vragen in de sub- rubriek 'As verstrooien', vooral uit de jaren 1998-2000.
mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.
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