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Uitvaarten vandaag veel persoonlijker 

Aansluitend bij dit artikel 

 'Dood is dichtbij, leven nog dichter' 

 'Ik laat mij raken door patiënten' 

 Hoe gaan professionals met levenseinde om? 

 'Ik zie de mens nooit als object' 

BRUSSEL - Mensen regelen meer hun uitvaart. Amper één op vier weet niet of hij 

begraven of gecremeerd wil worden.  

Al een op de drie Belgen vindt het belangrijk zijn uitvaart van tevoren te regelen. 

Dat blijkt uit een onderzoek dat de verzekeringsmaatschappij Corona liet uitvoeren 

aan de vooravond van Allerheiligen.  

 

Volgens het onderzoek dat Ipsos bij 976 Belgen uitvoerde, weet slechts 26 procent 

nog niet of hij begraven of gecremeerd wil worden. Bij de anderen zijn de 

crematies licht in de meerderheid.  

 

Een dienst volgens geloofsovertuiging heeft bij net iets meer mensen de voorkeur 

op een burgerlijke dienst. Opvallend is dat één Belg op de vier begraven wil 

worden in intieme kring. Slechts één Belg op de tien vindt het belangrijk dat er veel 

volk in de kerk zit. 

 

Uitvaartondernemer Bruno Quirijnen bevestigt dat steeds meer aandacht besteed 

wordt aan uitvaarten. Die zijn vaak heuse evenementen, met veel persoonlijke 

accenten. 'Dat is helemaal anders dan in de jaren tachtig, toen alles zo koel en 

afstandelijk mogelijk moest zijn', zegt Quirijnen. 'Uitvaarten zijn veel persoonlijker 

geworden zijn. Je ziet dat in alles. Een uitvaart moet zoveel mogelijk aan de 

overledene doen denken.'  

 

Rode of blauwe urnes en kisten zijn geen uitzondering meer. 'Onlangs wilde 

iemand een urne in fluorescerend kanariegeel. Mensen keken nogal op toen die 

binnengebracht werd tijdens de dienst. Maar onmiddellijk zeiden ze dat dit typisch 

was voor de overledene. Soms staat de koersfiets of de vlag van de favoriete 

voetbalploeg in de rouwkamer, of zelfs een foto van de spectaculaire vis die hij 

gevangen heeft.' 
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Een gemiddelde begrafenis kost volgens Quirijnen zo'n 3.000 tot 3.500 euro, een 

crematie 3.500 tot 4.000 euro. Volgens de steekproef heeft één Belg op de tien 

gespaard voor zijn uitvaart, terwijl dertien procent een uitvaartverzekering zou 

hebben. In Limburg loopt dat zelfs op tot 28 procent. (bm)  


