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Lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap.
Als men zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap wil stellen, moet men er altijd rekening mee
houden dat het stoffelijk overschot niet geaccepteerd wordt of kan worden.
Dat is het geval als er te veel aanbod is. Omdat niemand precies weet op welke datum hij of zij zal
overlijden, is dat niet te plannen en niet te voorzien.
Men moet er dus nooit van uitgaan dat er geen uitvaartkosten zijn, als iemand zijn lichaam ter
beschikking van de wetenschap stelt. Het is verstandig om spaargeld voor de uitvaart achter de hand
houden. En als men dat niet heeft, blijft een uitvaartverzekering nodig.
Wellicht geen naturaverzekering maar een kapitaalverzekering die geld uitkeert dat ook voor andere
dingen dan de uitvaart aangewend kan worden.
Nogmaals over een codicil:
Dat is dus een zelf (met de hand) geschreven papier waarin men:
- zijn uitvaartwensen kenbaar kan maken (keuze begraven of cremeren, koffietafel, gastenlijst
uitvaart, waar begraven of cremeren, soort graf, wensen urnennis of urnengraf, asbestemming,
wensen grafmonument en dergelijke).
- alleen persoonlijke spullen kan verdelen. Het moet gaan om zaken met een hoge emotionele
waarde en een beperkte geldelijke waarde, zoals 'gewone' meubels, sieraden en kleding.
Goederen met een hoge waarde zoals een auto, duur antiek, hele kostbare sieraden, een eigen huis
en geld kan men alleen in een testament verdelen.
Een testament heeft in veel 'gewone' gevallen weinig zin. Als men bijvoorbeeld 4 kinderen heeft en
men elk kind evenveel wil nalaten, regelt de wet al de normale verdeling. Alleen als men een kind
iets anders wil geven, meer of minder, of bijzondere spullen, wordt een testament interessant.
Over de rechtsgeldigheid van een codicil
Het stuk moet helemaal met de hand geschreven worden, er moet een handtekening onder staan en
er moet de datum van het schrijven in staan.
Daarnaast is het logisch dat iemand zijn volledige naam, geboortedatum en adres (van dat moment)
in het codicil schrijft. (Het codicil blijft overigens ook geldig als men verhuist naar een ander adres).
Het gaat er maar om dat duidelijk is dat dit het codicil van die ene unieke persoon is en niet van een
ander die toevallig net zo heet.
Het helemaal met de hand schrijven is belangrijk om te kunnen bewijzen dat het echt van die ene
persoon is. Getypte of geprinte velletjes paper met een handtekening zijn dus ongeldig. Zoiets kan te
makkelijk vervalst worden. Veel uitvaartbedrijven bieden lijsten of boekjes aan waar men met een
kruisje in een hokje kan aangeven welke uitvaartwensen men heeft. Dat kan handig zijn, maar het is
geen rechtsgeldig codicil, ook niet als er een handtekening onder staat.
Mag een ander dit schrijven als die persoon daar zelf niet meer toe in staat is?
Nee, een codicil namens iemand anders met de hand schrijven is zinloos. Alleen een eigenhandig
geschreven codicil is rechtsgeldig. Typen en printen maakt een codicil ongeldig en het laten schrijven
door een ander ook.
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Als iemand zelf niet meer kan schrijven, blijft er alleen het testament over als middel om de laatste
wil kenbaar te maken. Het testament wordt geschreven (nou ja, eerst opgeschreven en later
uitgetypt) door de notaris.
Sterfdag tot hoe lang mee rekenen als zijnde nog in leven.
Hoe men deze dag telt hangt af van waarvoor de telling gebruikt wordt. In Nederland is het zo dat
voor het bepalen van de termijn waarbinnen iemand moet worden begraven of gecremeerd men de
dag van overlijden niet meetelt. Voor sommige regels gaat het helemaal niet om de dag, maar om
het tijdstip. Als iemand op maandag om 17.15 overlijdt, veranderen dingen op maandag om 17.15
uur. Niet eerder en niet later. Stel dat je een echtpaar zonder kinderen hebt, die samen een
verkeersongeval krijgen en in het ziekenhuis belanden en daar vlak na elkaar overlijden. Dan is van
belang wie op welk tijdstip overlijdt, want dat bepaalt wie van wie erft. Als de man 10 minuten
eerder overlijdt dan de vrouw, erft de familie van de vrouw alles. Als de vrouw 1 minuut eerder
overlijdt dan de man, erf de familie van de man alles. (Overigens kan men dit bij testament anders
regelen. Maar als er geen testament is, gaat het zo).
Nabestaanden maken vaak ruzie over asbestemming
De keuze van de asbestemming is de meest voorkomende oorzaak van conflicten rondom een
uitvaart. Er wordt ook regelmatig geruzied over de kosten van de uitvaart, de keuze van de muziek
en de tekst op de rouwkaart. Ook komt het nog vaak voor nabestaanden onenigheid krijgen over de
lijst van genodigden. De meeste conflicten ontstaan omdat nabestaanden geen idee hebben wat de
uitvaartwensen zijn van hun overleden dierbare. Het onderstreept nog maar eens het belang dat
mensen bij leven nadenken over hun eigen uitvaartwensen.
Doodgeboren kind kan nu ook geregistreerd.
De regering heeft het mogelijk gemaakt dat ouders vanaf nu hun doodgeboren kindje kunnen
registreren in de gemeentelijke basisregistratie (BRP)
Ouders krijgen na de registratie een geboorteakte. Minister Plasterk heeft toegezegd dat de nieuwe
regeling met terugwerkende kracht zal worden ingevoerd.
Het was iedere keer weer pijnlijk om mee te maken dat dat bestaansrecht formeel eigenlijk ontkend
werd. Het is mooi voor ouders dat dit nu mogelijk wordt.
Velen van hen hebben daar veel verdriet van gehad. Je kindje hóórt er nou eenmaal bij of je het nou
wel of niet meer ziet.
Er is hóe dan ook van gehouden en het kindje was welkom en lang verwacht.
Het kan ook meewerken aan troost en rouwverwerking op de korte en de lange termijn!
De registratie van doodgeboren kinderen is niet alleen een erkenning van hun bestaan, maar ook
een recht dat deze kinderen toekomt.
Ze krijgen dezelfde behandeling als kinderen die kort na de geboorte zijn overleden.
De registratie is op volledig vrijwillige basis.
Wordt een kind geboren na ten minste 24 weken zwangerschap, dan moet het worden aangegeven
bij de burgerlijke stand.
De registratie van doodgeboren kinderen is niet alleen een erkenning van hun bestaan, maar ook
een recht dat deze kinderen toekomt.
Ze krijgen dezelfde behandeling als kinderen die kort na de geboorte zijn overleden.
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