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PROVINCIE … 
GEMEENTE … 
 
 

 
Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van 

lijkbezorging en/ of het ritueel van de levensbeschouwing volgens welk de 
uitvaartplechtigheid moet verlopen 

 

 
 
 
1. Gegevens van de declarant  
 
 
naam: … … … 
 
voornamen: … … …  
 
straat en nummer: … … … bus: … 
 
postnummer en gemeente: … … … 
 
rijksregisternummer: … … … 
 
geboorteplaats: … … … 
 
geboortedatum: … … …  
 

 
 
2. Inhoud van de laatste wilsbeschikking  
 
Als u wenst begraven te worden zonder het ritueel van de levensbeschouwing 
volgens welk de uitvaartplechtigheid moet verlopen aan te duiden, kruis enkel 
optie 1 aan.  
 
Als u wenst begraven te worden en ook het ritueel van de levensbeschouwing 
volgens welk de uitvaartplechtigheid moet verlopen aan te duiden, kruis optie 1 
en één optie vermeld in 9 tot en met 16 aan. 
 
Als u wenst gecremeerd te worden, zonder het ritueel van de 
levensbeschouwing volgens welk de uitvaartplechtigheid moet verlopen aan te 
duiden, kruis enkel één optie vermeld in 2 tot en met 8 aan. 
 
Als u wenst gecremeerd te worden en ook het ritueel van de 
levensbeschouwing volgens welk de uitvaartplechtigheid moet verlopen aan te 
duiden, kruis één optie vermeld in 2 tot en met 8 en één optie vermeld in 9 tot 
en met 16 aan. 
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Als u enkel wenst het ritueel van de levensbeschouwing volgens welk de 
uitvaartplechtigheid moet verlopen aan te duiden, kruis enkel één optie 
vermeld in 9 tot en met 16 aan  
 
Als u wenst de naam van de gemeente en/ of de deelgemeente ervan waar u 
begraven wil worden of de gemeente en/ of deelgemeente ervan waar de as 
begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden in deze verklaring op te nemen, 
vermeldt u dit in optie 17 
 
Als U een uitvaartcontract heeft aangegaan, vermeldt U in optie 18 dit contract, 
alsook het contractnummer, de datum van de ondertekening en de identiteit 
van de maatschappij waarmee U dit contract heeft afgesloten 
 

 
 1. begraving van het stoffelijk overschot 

 
 

 2. crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de 
begraafplaats 
 

 3. crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd 
perceel van de begraafplaats 
 

 4. crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de 
begraafplaats 

 
 

 5. crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee 
 
 

 6. crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de 
begraafplaats of de Belgische territoriale zee 
 

 7. crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de 
begraafplaats 
 

 8. crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de 
begraafplaats 
 

 9. uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst 
 
 

 10. uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst 
 
 

 11. uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst 
 
 

 12. uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst 
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 13. uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst 

 
 

 14. uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst 
 
 

 15. uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging 
 
 

 16. uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische Overtuiging. 
 
 
17. naam van de gemeente en/ of de deelgemeente ervan van begraving of de 
gemeente en/ of de deelgemeente ervan waar de as begraven, bijgezet of 

uitgestrooid moet worden: …  

 

 
 18. uitvaartcontract: nummer: …; datum van de ondertekening: …; identiteit 

van de maatschappij: …. 
 
De inhoud van deze verklaring, die uit eigen wil is opgemaakt, is mijn laatste 
wilsbeschikking. 
 
Opgemaakt te … … …, op … … …  
 
Handtekening 
 
 
 
 
 
 


