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Betreft: Verzoekschrift 219/2008, ingediend door Javier San Martin Larrinoa 
(Spaanse nationaliteit), over de bouw van een crematorium in Bilbao

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de geplande bouw van een crematorium in het centrum van Bilbao. 
Hij citeert in dit verband het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische 
verontreinigende stoffen, een internationale, juridisch verbindende overeenkomst die is 
geratificeerd door Spanje en de EU (besluit van de Raad van 14 oktober 2004) en stelt dat 
crematoria dioxinen, furanen en andere persistente organische verontreinigende stoffen 
uitstoten die kankerverwekkend zijn en zeer gevaarlijk voor de gezondheid. Op minder dan 
500 m van de voorgestelde verbrandingsoven wonen meer dan 26 000 inwoners en liggen 
veel onderwijs- en gezondheidsinstellingen, bejaardentehuizen, sportterreinen, etc. In een 
milieueffectbeoordeling van het project op basis van de wetgeving uit 1975 is geen rekening 
gehouden met dioxinen, furanen en andere persistente organische verontreinigende stoffen. 
Sinds 2003 vechten lokale inwoners tegen de plannen voor de bouw van een crematorium; 
aan het stadsbestuur van Bilbao zijn meer dan vijfduizend handtekeningen tegen het project 
overhandigd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009.

De relevante internationale verdragen zijn het Verdrag van Stockholm inzake persistente 
organische verontreinigende stoffen (het Verdrag van Stockholm) en het Verdrag inzake de 
bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan van 
1992. De relevante communautaire wetgeving wordt gevormd door Verordening (EG) nr.
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850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen1, die is aangenomen om 
te zorgen voor een coherente en effectieve uitvoering van de communautaire verplichtingen 
onder het Verdrag van Stockholm en onder het protocol inzake persistente organische 
verontreinigende stoffen bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende 
luchtverontreiniging over lange afstand van 1979.

Het Verdrag van Stockholm, waarvan het algehele doel is om de volksgezondheid en het 
milieu te beschermen tegen persistente organische verontreinigende stoffen, is door Spanje op 
28 mei 2004 geratificeerd en door de Europese Gemeenschap op 16 november 2004
goedgekeurd. In deel I van bijlage C van het Verdrag van Stockholm worden
polychloordibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen, hexachlorobenzeen en polychloorbifenylen
genoemd als persistente organische verontreinigende stoffen die onopzettelijk uit antropogene 
bronnen worden gevormd en vrijkomen. In deel III worden crematoria genoemd als een van 
de bronnen waar deze stoffen worden gevormd en vrijkomen. Ten aanzien van de 
broncategorie crematoria wordt in artikel 5 vereist dat elke partij ten minste de volgende 
maatregelen treft ter beperking van de totale vrijkomingen afkomstig uit antropogene bronnen 
van elk van de in bijlage C vermelde chemische stoffen, met het doel deze vrijkomingen 
permanent te reduceren en, waar mogelijk, deze uiteindelijk te beëindigen:

a) ontwikkeling van een actieplan en uitvoering hiervan als onderdeel van haar 
uitvoeringsplan, dat is ontworpen ten behoeve van de identificatie, karakterisering en 
aanpak van vrijkomingen van de in bijlage C vermelde chemische stoffen en ter 
vergemakkelijking van de implementatie van de leden b tot en met e, waarbij als een van 
de vereisten van het Verdrag van Stockholm het actieplan een tijdschema voor de 
uitvoering van het actieplan, alsmede voor de daarin vervatte strategieën en maatregelen 
moet omvatten;

b) bevordering van de toepassing van beschikbare, haalbare en praktische maatregelen die het 
mogelijk maken snel een realistische en aanzienlijke terugdringing van vrijkomingen of de 
uitschakeling van de bron te bereiken;

c) bevordering van de ontwikkeling en, wanneer zij zulks dienstig acht, het eisen van de 
gebruikmaking van vervangende of gewijzigde materialen, producten en processen ter 
voorkoming van de vorming en uitstoot van de in bijlage C vermelde chemische stoffen, 
met inachtneming van de in bijlage C vermelde algemene richtsnoeren inzake preventieve 
maatregelen en maatregelen ter beperking van vrijkomingen en van de richtsnoeren die bij 
besluit van de Conferentie van de Partijen worden aangenomen; 

d) het bevorderen en, in overeenstemming met het tijdschema voor de uitvoering van haar 
actieplan, het eisen dat wordt gebruikgemaakt van de beste beschikbare technieken voor 
nieuwe bronnen binnen broncategorieën waarvan een partij in haar actieplan heeft vermeld 
dat deze een dergelijke actie rechtvaardigen, met aanvankelijk bijzondere nadruk op de in 
deel II van bijlage C vermelde broncategorieën. Voor de geïdentificeerde categorieën 
bevorderen de partijen het gebruik van de beste milieupraktijken. Bij de toepassing van de 
beste beschikbare technieken en de beste milieupraktijken houden de partijen rekening met 
de algemene richtsnoeren inzake maatregelen ter preventie en beperking van vrijkomingen 
bedoeld in bijlage C en met de bij besluit door de Conferentie van de Partijen aan te nemen 
richtsnoeren inzake de beste beschikbare technieken en de beste milieupraktijken;

                                               
1 Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende 

persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 158 van 
30.4.2004, blz. 7).
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e) het, in overeenstemming met haar actieplan, bevorderen van het gebruik van de beste 
beschikbare technieken en de beste milieupraktijken voor nieuwe bronnen, binnen de in 
deel III van bijlage C vermelde broncategorieën die een partij niet uit hoofde van onderdeel 
d) heeft aangepakt. Bij de toepassing van de beste beschikbare technieken en de beste 
milieupraktijken houden de partijen rekening met de algemene richtsnoeren inzake 
maatregelen ter preventie en beperking van vrijkomingen bedoeld in bijlage C en met de 
bij besluit door de Conferentie van de Partijen aan te nemen richtsnoeren inzake de beste 
beschikbare technieken en de beste milieupraktijken;

f) voor de vervulling van haar verplichtingen ingevolge dit lid kan een partij 
emissiegrenswaarden of prestatienormen hanteren.

Per besluit SC-3/5 heeft de Conferentie van de Partijen van het Verdrag van Stockholm 
richtsnoeren inzake de beste beschikbare technieken en de voorlopige richtsnoeren inzake de 
beste milieupraktijken aangenomen, die onder meer de broncategorie crematoria betreffen en 
die beschikbaar zijn op de website van het Verdrag van Stockholm. Ingevolge de 
onderdelen d) en e) van artikel 5 van het Verdrag van Stockholm moeten de partijen rekening 
houden met de algemene richtsnoeren bij de toepassing van de beste beschikbare technieken 
en de beste milieupraktijken. Ook moeten deze worden gehanteerd ter ondersteuning van de 
besluitvorming op landelijk niveau bij de uitvoering van de actieplannen en overige plannen 
met betrekking tot de verplichtingen onder artikel 5 en bijlage C.

Daarom bestaat er overeenkomstig het Verdrag van Stockholm bij de bouw van crematoria
geen verplichting om het gebruik van de beste beschikbare technieken en de beste 
milieupraktijken te vereisen, al zijn dergelijke technieken wel voorhanden en wordt het 
gebruik ervan aanbevolen. 

Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen is 
aangenomen om te zorgen voor een coherente en effectieve uitvoering van de communautaire 
verplichtingen onder het Verdrag van Stockholm en onder het protocol inzake persistente 
organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende 
luchtverontreiniging over lange afstand van 1979. In bijlage III van de verordening worden 
polychloordibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen, hexachlorobenzeen, polychloorbifenylen 
en polycyclische aromatische koolwaterstoffen genoemd als stoffen waarvoor de bepalingen 
inzake de terugdringing van vrijkomingen gelden. Artikel 6 van de verordening vereist het 
volgende:
- Binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening zorgen de 

lidstaten voor het opstellen en bijhouden van overzichten van de vrijkoming van in bijlage 
III vermelde stoffen in lucht, water en bodem, in overeenstemming met hun 
verplichtingen krachtens het Verdrag van Stockholm en het protocol bij het Verdrag 
betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand.

- Een lidstaat legt het actieplan met maatregelen voor het identificeren, karakteriseren en 
het, met het oog op een waar mogelijk zo spoedig mogelijke eliminatie, minimaliseren van 
de totale vrijkoming dat hij heeft opgesteld in overeenstemming met zijn verplichtingen 
krachtens het Verdrag van Stockholm, voor aan de Commissie en de andere lidstaten als 
onderdeel van het nationale uitvoeringsplan. Het actieplan omvat maatregelen om het 
gebruik van vervangende of gewijzigde materialen, producten en processen te bevorderen 
en, wanneer zulks dienstig wordt geacht, verplicht te stellen, teneinde de vorming en de 
vrijkoming van de in bijlage III vermelde chemische stoffen te voorkomen.

- Bij het bestuderen van voorstellen voor de bouw van nieuwe installaties of ingrijpende 
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wijziging van bestaande installaties waarbij processen worden gebruikt waarbij in 
bijlage III vermelde chemische stoffen vrijkomen, schenkt een lidstaat, onverminderd de 
bepalingen van Richtlijn 2008/1/EG1, bij voorrang aandacht aan alternatieve processen, 
technieken of methodes die even nuttig zijn, maar waarbij de in bijlage III vermelde 
chemische stoffen niet worden gevormd en vrijkomen. 

Overeenkomstig zijn verplichtingen onder het Verdrag van Stockholm en Verordening (EG) 
nr. 850/2004, heeft Spanje op 20 maart 2007 zijn nationaal uitvoeringsplan ingediend bij het 
secretariaat van het Verdrag van Stockholm en de Commissie. In dit document erkent Spanje 
dat er bepaalde onopzettelijke bronnen van persistente organische verontreinigende stoffen
bestaan, waaronder crematoria, die niet vallen onder de bepalingen van Richtlijn 2008/1/EG
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, en niet uitdrukkelijk 
worden vermeld in Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van afval.2 Verder wordt 
aangegeven dat er op nationaal niveau bepaalde gemeenten (“comunidades”) zijn, waar
crematoria over een milieuvergunning moeten beschikken en waar oventemperaturen tot
1000 ºC worden vereist met een verblijftijd van meer dan 2 seconden en het wegnemen van de 
versieringen aan de kist voorafgaand aan de verbranding om mogelijke ongewenste uitstoot te 
vermijden. Ook erkent Spanje dat het noodzakelijk is om in dergelijke ovens een 
dioxinecontrolesysteem in te bouwen en de controle op de emissies aan te scherpen. Tot slot 
heeft het land de volgende acties opgezet om de situatie ten aanzien van de uitstoot van
crematoria te verbeteren:
 bevordering van de beste beschikbare technieken en beste milieupraktijken in crematoria:
o opstellen van criteria en richtsnoeren met als doel de uitstoot van persistente organische 

verontreinigende stoffen in deze sector te verminderen;
o opstellen van een handleiding van beste praktijken in de crematiesector, gekoppeld aan 

een voorlichtingscampagne; 
 bevordering van een effectieve integratie van sociale instrumenten bij de uitvoering van het 

nationaal uitvoeringsplan;
o opzetten van een voorlichtingscampagne voor plaatselijke autoriteiten inzake beste 

beschikbare technieken en beste milieupraktijken met betrekking tot de crematie.

In het uitvoeringsplan is geen tijdsschema voor de uitvoering van deze acties opgenomen. 

In het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van 
de Atlantische Oceaan, waarvan Spanje en de Europese Gemeenschap verdragsluitende 
partijen zijn, wordt specifieke aandacht besteed aan kwik en krijgt dit element als chemische
stof prioriteit vanwege zijn persistentie, neiging tot bioaccumulatie en giftigheid. In 
voornoemd verdrag is een aantal maatregelen opgenomen om lozingen, emissies en verliezen 
van kwik uit punt- en diffuse bronnen te reduceren, en worden crematoria daarnaast genoemd 
als een belangrijke bron voor de vrijkoming van kwik, met name uit het amalgaam in de 
tanden van menselijke overblijfselen. Zonder voorbij te gaan aan het feit dat aan de 
crematiepraktijk een aantal gevoelige culturele en maatschappelijke aspecten kleven en dat er 
verschillende houdingen en benaderingen onder de verdragsluitende partijen bestaan die 
moeten worden gerespecteerd bij het oplossen van de problemen van lozingen, emissies en 
                                               
1 Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde 

preventie en bestrijding van verontreiniging (PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8).
2 Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de 

verbranding van afval (PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91).



CM\782522NL.doc 5/5 PE423.903v01-00

NL

verliezen aan kwik uit crematoria, worden in aanbeveling 2003/4, gewijzigd door aanbeveling
2006/2, van het desbetreffende verdrag bepaalde beste beschikbare technieken aanbevolen die 
in crematoria kunnen worden doorgevoerd ter voorkoming en beheersing van de verspreiding 
van kwik in het milieu.

In het vierde punt van het verzoekschrift stelt indiener dat de milieueffectbeoordeling werd 
gebaseerd op de oude nationale wetgeving van 1975 en dat hieronder nog niet de uitstoot van 
dioxinen, furanen en overige persistente organische verontreinigende stoffen viel. Op 
Europees Gemeenschapsniveau zijn de vereisten voor milieueffectbeoordelingen vastgelegd 
in Richtlijn 85/337 betreffende de milieueffectbeoordeling1. Crematoria vallen echter niet 
onder deze richtlijn en er bestaat onder de Europese communautaire wetgeving dan ook geen 
verplichting om voor de bouw van een nieuw crematorium een milieueffectbeoordeling te 
verrichten. 

Conclusies

De bouw van het crematorium is niet strijdig met het Verdrag van Stockholm. Crematoria 
worden in deel III van bijlage C genoemd als een van de broncategorieën waarvoor het 
Verdrag van Stockholm niet het gebruik van de beste denkbare technieken vereist. Wel vereist 
is het gebruik van de beste denkbare technieken conform het tijdschema voor de uitvoering 
dat is opgenomen in de respectieve nationale actieplannen. In zijn actieplan geeft Spanje aan 
dat het van plan is een handboek voor goede praktijksvormen voor crematoria op te stellen en 
het gebruik van de beste denkbare technieken in crematoria te gaan bevorderen, zonder echter 
het gebruik van deze technieken verplicht te stellen. Bovendien is er in het Spaanse 
uitvoeringsplan geen tijdschema voor deze activiteiten gespecificeerd. Ingevolge artikel 6, lid 
3 van Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende 
stoffen, dient een lidstaat bij het bestuderen van voorstellen voor de bouw van nieuwe 
installaties of ingrijpende wijziging van bestaande installaties waarbij processen worden 
gebruikt waarbij in bijlage III vermelde chemische stoffen vrijkomen, onverminderd de 
bepalingen van Richtlijn 2008/1/EG, bij voorrang aandacht te schenken aan alternatieve 
processen, technieken of methodes die even nuttig zijn, maar waarbij de in bijlage III 
vermelde chemische stoffen niet worden gevormd en vrijkomen. Aangezien crematoria een 
bekende bron vormen van de chemicaliën die worden opgesomd in bijlage III, dient bij de 
bouw van een nieuw crematorium in eerste instantie aandacht te worden gegeven aan
alternatieve processen, technieken of methodes die even nuttig zijn, maar waarbij de in 
bijlage III vermelde chemische stoffen niet worden gevormd en vrijkomen. De Commissie is 
van oordeel dat de beste denkbare technieken deel uitmaken van de “alternatieve processen, 
technieken of methodes” waarnaar verwezen wordt in artikel 6, lid 3. Daarom zou bij de bouw 
de aandacht primair moeten uitgaan naar deze technieken. Uitgaande van een voorlopige 
beoordeling van het door indiener ingediende document, lijkt het erop dat er in dit geval door 
de desbetreffende autoriteiten niet voldoende aandacht is besteed aan de beste denkbare 
technieken.

Het zou nuttig zijn deze informatie aan indiener door te geven, waarbij echter zij aangemerkt 
dat, zoals al eerder uitgelegd, het niet aan de Commissie is om in dit specifieke geval in te 
grijpen.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten (PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40).


