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Over lijken gaan 
Jelle Jansen

De tiende tafel van de Twaalftafelenwet van omstreeks 450 voor Christus bevat allerlei voorschriften over 
lijken en begrafenissen. Zo mochten Romeinen niet binnen de stad begraven of gecremeerd worden, 
was het vrouwen op een begrafenis verboden hun wangen open te krabben of rouwbeklag aan te heffen, 
en mochten de nabestaanden geen goud meegeven aan de overledene. Een volgens Cicero humane 
uitzondering op die laatste regel gold wanneer het goud betrof waarmee de tanden van de overlevende 
waren vastgezet. Goud zal geen grafgift hebben mogen zijn om grafroof tegen te gaan. De Twaalftafelen 
geven geen antwoord op de vraag of de nabestaanden voor de begrafenis of crematie het recht hebben 
het tandgoud los te maken (ius tollendi).

Ik moest aan de oeroude bepaling over het tandgoud van de overledene denken, toen ik onlangs las 
over de arrestatie (op 23 oktober 2013) van een team van artsen, medewerkers van een crematorium 
en lijkdragers in het Italiaanse badplaatsje Pesaro. Het team verwijderde pacemakers operatief uit 
lijken om ze voor € 500 per stuk te verkopen. Een veroordeling voor lijkschennis, staat – behoudens 
bewijsproblemen – wel vast. Een veroordeling voor diefstal is minder gemakkelijk. Diefstal is het 
wegnemen van andermans zaak en het is de vraag wat de goederenrechtelijke status van een lijk is en 
van ermee verbonden voorwerpen zoals pacemakers en gouden tanden. Doorgaans neemt men aan dat 
het lichaam van de levende mens geen zaak is en dat de mens evenmin eigenaar is van zijn lichaam. In 
deze zin bijvoorbeeld Ulpianus: Niemand wordt geacht eigenaar te zijn van zijn lijf en leden, dominus 
membrorum suorum nemo videtur D. 9,2,13pr. Datzelfde geldt voor een lijk. Een lijk is geen zaak, de 
nabestaanden zijn geen eigenaar van het lijk. Zij kunnen er slechts niet-vermogensrechtelijke zeggenschap 
over uitoefenen, en zijn daarbij gebonden aan de (vermoedelijke) wil van de erflater. Deze wellicht wat 
al te dogmatische redeneringen leiden ertoe dat diefstal van een lijk of onderdelen ervan niet mogelijk 
is. Zij brachten het Oberlandgericht Bamberg er inderdaad toe medewerkers van een crematorium die 
met een magneet het tandgoud aan de as van de gecremeerde onttrokken, vrij te spreken van diefstal 
(NJW 2008/1543). Dergelijke dogmatische redeneringen zijn niet overal doorslaggevend. Onze Hoge 
Raad oordeelde op 25 juni 1946 in zijn Kronen- en stifttandenarrest dat een lijkknecht die kronen 
en stifttanden had weggenomen uit hem voor transport toevertrouwde lijken zich schuldig maakte 
aan diefstal. De Hoge Raad liet in het midden in welke zin die kronen zaken waren die aan een ander 
toebehoorden in de zin van artikel 310 WvSr (NJ 1946, 503). In het Italiaanse recht is diefstal het 
wegnemen van andermans roerende zaak. Het Italiaanse Hof van Cassatie oordeelde dat daaronder ook 
valt het geval waarin de dief de zaak zelf roerend maakt door haar uit een ander voorwerp los te maken 
(7 mei 1984, Riv. Pen. 1985, nr. 729). Het ging in dit geval om het wegnemen van ‘protesi dentaria’ uit 
een lijk (‘cadavere’). Het team uit Pesaro zal dus ook wel voor diefstal worden veroordeeld.

Tegenwoordig schijnen crematoria de (edel)metaalresten die overblijven na crematies af te staan 
aan partijen die deze recyclen. Van de edelmetalen worden bijvoorbeeld sieraden gemaakt. De winst 
gaat naar het goede doel, het dr. C.J. Vaillant Fonds, genoemd naar de pleitbezorger van de crematie 
en mede-oprichter van de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding. Mij is onduidelijk wat hiervoor 
de goederenrechtelijke basis is. De Wet op de Lijkbezorging zwijgt er over, net als de Twaalftafelen. 
Uitvaartverzorgers vragen de nabestaanden doorgaans om toestemming de metaalresten te recyclen. 
Zij gaan er kennelijk vanuit dat de zeggenschap over de metaalresten zonder die toestemming 
toekomt aan de nabestaanden. Allicht delen het tandgoud en de protheses vóór de crematie de 
goederenrechtelijke status van het lijk. Misschien omvat het niet-vermogensrechtelijke zeggenschapsrecht 
dat de nabestaanden op een lijk kunnen laten gelden de mogelijkheid toestemming te geven tot 
recycling zodat het mogelijk is dat metaalresten na de crematie toetreden tot het privaatrecht. Er zijn 
dan twee oplossingen. De metaalresten die na crematie ontstaan zijn ofwel zaken die behoren aan 
de nabestaanden. Hun mede-eigendom is bijvoorbeeld een uitvloeisel van het zeggenschapsrecht op 
het lijk. De toestemming tot recycling is dan een levering bij voorbaat. Men kan ook aannemen dat het 
crematorium de metaalresten voor zichzelf vormt in de zin van artikel 5:16 BW en dus door zaaksvorming 
eigenaar wordt. Als het sacrale karakter van een lijk er wél aan in de weg staat dat de nabestaanden 
toestemming geven tot recycling zodat de metaalresten alsnog toetreden tot het privaatrecht, is geen 
sprake van levering bij voorbaat of zaaksvorming, maar is sprake van een bijzondere vorm van diefstal.


