SPANJE 2 - CREMATIE, MEER DAN EEN VOORBIJGAANDE TREND
Met de hulp van Ruud van Beurden, werkzaam bij Funeral Products en ons
contact in Spanje, kregen we de vorige keer toestemming een artikel uit het funeraire blad REVISTA FUNERARIA - Especial cementerios - no.II/2012 op onze
website te publiceren over het Cementerio Montjuïc in
Barcelona.
Nu heeft Ruud van Beurden zelf een artikel geschreven
in het blad FUNERARIA - Especial cementerios no.III/2013, waarin hij de gebruiken rond crematie in
Nederland en Spanje met elkaar vergelijkt.

CREMATIE
Ondanks de sociale verschillen en de verschillen in regelgeving in de landen van Europa,
hebben zij gemeenschappelijk dat het percentage crematies de afgelopen jaren is toegenomen.
Het grote verschil tussen Nederland en Spanje is de factor tijd.
In de meeste landen van ZuidEuropa wordt binnen 48 uur het
gehele proces van overlijden tot
crematie of begrafenis afgerond,
terwijl in Nederland een gemiddelde van vier dagen heel normaal
is.
Dit
aanmerkelijke
tijdsverschil
heeft een enorme impact op de
rationale keuzes die de familie op
allerlei vlak moet maken.
begraafplaats Rhijnhof Leiden
verschillen in Europa
Als urnenleverancier voor alle Europese landen en daarbuiten is het van groot belang om de collectie
per land aan te passen aan de geldende regels, wetten en gewoonten. Aangezien er binnen Europa
geen unaniem beleid is en bovendien veel landen nog erg traditioneel zijn, daar waar het de begraafcultuur betreft, is dit met name de grote uitdaging voor een onderneming als Funeral Products. Zo
moet in Duitsland een urn altijd dusdanig groot zijn zodat daar een volledige asbus in past. In Scandinavië mogen uitsluitend bio-urnen worden gebruikt en in Frankrijk mag de as niet mee worden genomen naar huis. Omdat wij een Nederlands bedrijf zijn dat acht jaar geleden gestart is in de uitvaartbranche, is het wellicht interessant om een paar verschillen tussen Nederland en Spanje te belichten.
Aangezien de Spaanse wetgeving bekend is bij de lezers van dit blad gaan we eerst maar eens kijken
naar die van Nederland, waar het crematiepercentage inmiddels al is gestegen tot boven de 62%.
Nederland
Welke regels gelden er in Nederland bij begraven en cremeren? De afspraken hieromtrent zijn samengevat in de ‘Wet op de lijkbezorging’.
Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Dit in
verband met een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast geeft de termijn nabestaanden de tijd
te kiezen tussen crematie en begraven. Binnen 36 uur na overlijden is begraven of cremeren alleen
mogelijk met toestemming van de officier van justitie en de burgemeester.
Een overledene mag niet later begraven of gecremeerd worden dan 6 werkdagen na diens overlijden,
tenzij de burgemeester daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze maximumtermijn is opgenomen in
de wet omdat een overledene recht heeft op een laatste rustplaats.
Een overledene mag alleen begraven worden op een begraafplaats of gecremeerd worden in een crematorium; de gemeente kan toestemming geven voor begraven op eigen grond. Dan is er sprake van
een bijzondere begraafplaats.

crematorium Capelle aan den IJssel
begraven of verstrooien van de as
Na de crematie moet de eigenaar van het crematorium de as van de overledene één maand bewaren in
verband met een eventueel strafrechtelijk onderzoek van de asresten. De termijn is ook bedoeld om
nabestaanden de tijd te geven na te denken over de plaats van bijzetting van de asbus en/of het verstrooien van de as. Wel kan de officier van justitie om ontheffing van de bewaartermijn worden verzocht, zodat men de asbus eerder mee kan krijgen, bijvoorbeeld als deze naar het buitenland moet
worden gebracht.
De as wordt bewaard in een speciale asbus. Daarop staan de persoonlijke gegevens van de overledene
en het crematienummer. Na het overhandigen van de asbus, kan de familie deze :
- thuis bewaren;
- meenemen naar het buitenland (uitvoeren);
- bijzetten in een daarvoor bestemd gedeelte van een crematorium of op een begraafplaats;
- begraven in een graf;
- de as verstrooien.
Het verstrooien van as mag op open zee of op een daartoe bestemd strooiveld. De gemeente kan regels stellen aan het verstrooien van as op een bijzondere plek. Het is dus niet toegestaan om de as op
een willekeurige plek te verstrooien.

crematorium Rijtackers Eindhoven
verschil Nederland - Spanje: de factor tijd
Het grote verschil met betrekking tot Spanje zit in de factor tijd. Enerzijds de tijd tussen het overlijden
en de crematie of de begrafenis; in de meeste landen van Zuid-Europa wordt binnen 48 uur het gehele
proces afgerond, terwijl in Nederland een gemiddelde van vier dagen heel normaal is. Anderzijds krijgt
men in Spanje in het geval van crematie in de meeste gevallen de as vrijwel direct ter beschikking,
terwijl in Nederland daar een rustperiode van een volledige maand voor staat. Dit aanmerkelijke
tijdsverschil heeft een enorme impact op de rationale keuzes welke de families op allerlei vlak moeten
maken. Zo komen in Nederland de nabestaanden na een maand terug naar het crematorium om in alle
rust en met beduidend minder emotie een keuze te maken voor de bestemming van de as. Dit in tegenstelling tot Spanje. Gezegd moet worden dat vanuit traditioneel oogpunt het ook vaak de familie
zelf is die de voorkeur geeft aan een snelle afhandeling, hetgeen niet altijd de beste optie is. Voor ons
zijn het met name de verschillen tussen de Europese landen die ons voortdurend inspireren om door te
blijven innoveren, niet alleen in produkten, maar zeker ook in de benadering van de markt middels een
moderne en proactieve marketing.

begraafplaats Rhijnhof Leiden

begraafplaats Zuylen Breda
Spanje

Wat betreft de uiteindelijke asbestemming zijn er van land tot land opmerkelijke verschillen. Spanje is
ongetwijfeld veel creatiever, aangezien er voor de bijzetting of verstrooiing van de as verschillende
alternatieven worden geboden: urnennissen, piramides, strooivelden of bossen, fonteinen om biournen te laten oplossen en speciale columbaria in de stadions van de grote landelijke voetbalclubs. In
Nederland kennen we urnentuinen en urnennissen, open voor het publiek en vrij toegankelijk. Zelden
worden de urnen aan het zicht ontrokken, ze blijven in veel gevallen zichtbaar voor de nabestaanden
(zie foto´s). Bovendien worden veel asurnen meegenomen naar huis.
Het crematiecijfer in Spanje neemt snel toe en wordt zeker nog eens extra gestimuleerd door alle mogelijkheden die de begraafplaatsen op dit moment bieden. Vrijwel alle crematoria zijn voorzien van
prachtige vitrinekasten met urnen en assieraden. En de grotere centra richten inmiddels prachtige
showrooms in waar men in alle rust een keuze kan maken met hulp en advies van professioneel opgeleid personeel. Het personeel wordt goed geschoold om alle mogelijkheden ook daadwerkelijk te kunnen laten zien.
nieuwe ontwikkelingen
Het zou te kortzichtig zijn om te concluderen dat het aantal crematies toeneemt door de huidige economische crisis, de invloed daarvan is beperkt. Het totale aanbod van mogelijkheden is de laatste jaren
aanzienlijk verruimd. Niet alleen de begraafplaatsen en funeraria, maar ook de grote inkoopgroepen
geven ruim baan aan nieuwe ontwikkelingen in de uitvaartbranche. Daarom spreken we ook liever van
een collectieve groei waaraan alle betrokkenen hun specifieke aandeel leveren. Door continue te innoveren en te stimuleren zal deze sector zich steeds verder ontwikkelen en aanpassen aan de tijdsgeest
en maatschappelijke trends. Zo hebben wij geconstateerd dat de toepassing van heldere, moderne
kleuren in alle producten zeer goed wordt ontvangen en zelfs een bijdrage levert aan een positieve
wending daar waar het gaat om een delicaat onderwerp als de dood. De angst daarvoor neemt af
dankzij al onze positieve energie in een markt die allang niet meer bruin, grijs of zwart is.
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