
Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van  
teraardebestelling
 
Ondergetekende,   .............................................................................................................................................
Rijksregisternummer  ....................................................................
verblijvend te .....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

(1) verklaart aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad/gemeente* .............................................

(2) herziet de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling neergelegd in de stad/gemeente*
.................................................................................. op  ..................................................................................

(3) trekt de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling in neergelegd in de stad/gemeente*
.................................................................................. op  ..................................................................................

O begraving van het stoffelijk overschot 
O crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats 
O crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats 
O crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats 
O crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee 
O  crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische  

territoriale zee  ...............................................................................................................................................
O crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
..........................................................................................................................................................................
O crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
..........................................................................................................................................................................

O  naam van de (deel)gemeente van begraving of de (deel)gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid 
moet worden:  ...............................................................................................................................................

O uitvaartcontract:  naam van de maatschappij  ............................................................................................
 Contractnummer  ............................................................................................................
 Datum van ondertekening  ..............................................................................................



Hoe een verklaring inzake de wijze  
van teraardebestelling invullen ?

De verzoeker vermeldt zijn naam, voornaam, adres en Rijksregisternummer. Door de 
combinatie van deze gegevens kan zekerheid verschaft worden over de identiteit van de 
persoon.

Men kan de keuze voor zijn uitvaart officieel bekendmaken. Zowel nabestaanden als de 
begrafenisondernemer zijn verplicht met deze wensen rekening te houden. Bij een over-
lijden gaat de gemeente na of de overledene een wilsverklaring heeft laten registreren. Als 
dit het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene 
respecteren.

De as van een overledene mag verstrooid of begraven worden op een andere plek dan 
de begraafplaats. 

Let op: niet op openbare plaatsen en ook niet zonder schriftelijke toestemming van de 
eigenaar van het perceel of stuk grond waar de as verstrooid of begraven wordt, tenzij de 
plek eigendom was van de overledene. Dit moet tevens te kennen gegeven worden bij 
de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden.

Een asurn mag ook thuis bewaard worden. Na de uitvaart krijgt de door u vernoemde 
nabestaande de asurn mee opdat deze een persoonlijke plek kan krijgen.

Men kan kiezen in welke gemeente men wil begraven, bijgezet of uitgestrooid worden.

Indien men beschikt over een uitvaartcontract is het belangrijk deze gegevens te vermel-
den op de verklaring opdat ze mee worden opgenomen in het bevolkingsregister van de 
gemeente. Dit stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat om op het moment 
van de aangifte van een overlijden onmiddellijk het bestaan van het contract te melden.
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Ritueel van de uitvaartplechtigheid
O geen ritueel 
O uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst 
O uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst 
O uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst 
O uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst 
O uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst 
O uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst 
O uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging 
O uitvaartplechtigheid volgens Neutraal Filosofische overtuiging 

De inhoud van deze verklaring, die uit eigen wil opgemaakt werd, is mijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van 
teraardebestelling.

Opgemaakt te  ................................................................................. , op  .........................................................

Handtekening

Ontvangstbewijs van de verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling:
Op  .................................................................................... heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
stad/gemeente* .................................................................................................................................................
de verklaring ontvangen betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling van
..........................................................................................................................................................................
Handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand of van zijn gemachtigde:



In deze paragraaf wordt de mogelijkheid geboden om het ritueel te bepalen waarmee de 
uitvaart dient te verlopen. Men heeft zich beperkt tot de erkende levensovertuigingen, aan-
gevuld met de plechtigheid volgens “Neutraal Filosofische overtuiging”. Hiermee wordt 
een plechtigheid bedoeld ontdaan van elk levensovertuiglijk ritueel en niet begeleid door 
een vertegenwoordiger van een levensovertuiging,

Om rechtsgeldig te zijn moet de voorafgaande wilsverklaring gedateerd zijn en de plaats 
van opstelling  en de handtekening van de verzoeker bevatten.

Om ervan verzekerd te zijn dat er met zijn wensen rekening kan gehouden worden, doet 
men er goed aan het document te laten registreren op de dienst Burgerlijke Stand van de 
gemeente. Het document wordt toegevoegd aan een register dat geconsulteerd wordt 
op het moment van de aangifte van overlijden.

Men ontvangt een ontvangstbewijs van het afleggen van deze verklaring.

De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling blijft onbeperkt geldig.


