As verstrooien in Vlissingen aan zee 1
17 augustus 2017

Vraag nummer: 51692
Ik zou de as van mijn ouders graag samen verstrooien op een afgelegen plekje in Vlissingen aan de
zee, waar geen mensen aanwezig zijn.
Mag dit?
Mvg

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Uw vraag is - in iets andere varianten - al eerder gesteld. Het antwoord op uw vraag komt overeen met
mijn antwoord op vraag 'Illegaal as verstrooien in rivier?' en vraag 'Verstrooiing op rivier toegestaan?' in
de sub- rubriek 'As Verstrooien'.
De behandelde vragen zijn al wat ouder. Ik merk op dat er sinds 1 juli 2011 nieuwe regelgeving is,
waarover onder meer.
Het antwoord op uw vraag komt er in het kort op neer dat het zelf verstrooien van as mag, als
1. de gemeente het niet in een verordening op die plaats heeft verboden en als
2. de eigenaar en
3. de waterbeheerder van de verstrooiingsplaats er geen bezwaar tegen heeft (en tijdig een melding
krijgt).
U schrijft de as te willen vestrooien op een afgelegen plekje in Vlissingen aan de zee. Bedoelt u dan op
land nabij de zee of in de zee? Het maakt verschil of u op land of in/ bij het water wilt verstrooien. Op het
land is er meestal geen belemmering, mits er toestemming is van de eigenaar van het terrein. Maar in
zee mag as alleen verstrooid worden in open zee (dat is 12 mijl uit de kust), niet bij het strand met name
vanwege de idee dat mensen later op die plek gaan pootjebaden en kinderen in het zand van het strand
gaan spelen. Dat zich daar as van overledenen bevindt, vindt de wetgever een minder geslaagd idee.
Als er bijvoorbeeld verstrooid wordt in bossen, gaan kinderen daar niet met grond spelen. Veel
gemeenten verbieden ook het verstrooien van as in speeltuinen.
Zie ook andere antwoorden op vragen in dezelfde sub- rubriek, o.a. vraag 'As verstrooien
binnenwateren'.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering
hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.
TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl
Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ cremeren/ as- verstrooien/ as- verstrooien- in- vlissingen- aan- zee-1/51692

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:

Er is een fout opgetreden.
Bekijk deze video op www.youtube.com of schakel JavaScript
in als dit is uitgeschakeld in je browser.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.
TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

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

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ cremeren/ as- verstrooien/ as- verstrooien- in- vlissingen- aan- zee-1/51692

