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ZELF EEN UIT VA ARTKIST MAKEN

Het mag voor zich 
spreken dat een 
crematiekist uit 
brandbaar materiaal 
moet bestaan.

Waar moet u rekening mee houden?

Een eigen uitvaartkist maken is natuurlijk iets anders dan de zogenaamde ‘doe-het-zelf kist’ in 
elkaar zetten. Zorg dat u de klus niet in uw eentje hoeft te klaren. Vraag anderen om hulp, hoogst-
waarschijnlijk is het uw eerste keer. Schets de losse onderdelen met de maten op een vel papier en 
maak een zaagplan. Bouwmarkten rekenen per zaagsnede een 
klein bedrag, waardoor u gegarandeerd strakke zaagsneden heeft 
en het makkelijker te vervoeren is. Wanneer er geen tijd is maar 
u wilt wel graag een persoonlijke kist, kunt u ook overwegen  
een blankhouten kist te beschilderen, te beplakken of nieuwe 
elementen toe te voegen.

Wettelijke eisen
Er zijn wel een paar wettelijke bepalingen waar u zich aan moet houden. De wet zegt dat de kist niet 
gemaakt mag zijn van kunststoffen of metalen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de kleine 
delen zoals handvatten, schroeven en ornamenten. Metalen handvatten moeten vlak voor de 
crematie gemakkelijk van de kist verwijderd kunnen worden. De bodem moet voorzien zijn van  
dik papier dat ervoor zorgt dat er geen lichaamsvocht uit de kist kan lekken. Het mag voor zich 
spreken dat een crematiekist uit brandbaar materiaal moet bestaan. 

Welke eisen stellen begraafplaatsen en crematoria?
Naast de wettelijke eisen en de milieuregels moet u zich ook houden aan de regels van de begraaf-
plaats of crematorium. Passend Afscheid kan u hierin adviseren. Waar een standaard kist in ieder 
geval aan moet voldoen:

• Binnenmaat: lichaamslengte plus 15 cm, breedte 55 cm, hoogte 40 cm 
• Buitenmaat: 75 x 55 x 205 cm, inclusief grepen
• Materialen als kunststof, glas, karton of zink zijn niet toegestaan
• Metalen grepen moeten van buitenaf te verwijderen zijn (bij crematie)
• De bodem moet glad en volledig vlak zijn.
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