
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mijn wilsbeschikking



Op dit document kan u verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen 
uitvaart.  Deze laatste wilsbeschikking bestaat uit verschillende onderdelen. 

Laat uw wilsbeschikking gratis registreren bij uw gemeente of stad.  

Datum van de verklaring: _____/_____/_____

Ik, ondergetekende, ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ (naam, voorna(a)m(en))

Rijksregisternummer: _____________________________________________________________________

Geboren te ________________________________________________________ op _______/_____/_____

Wonende te _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ (volledig adres)

Verklaart aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad/gemeente: 

___________________________________________________________________________

Gelieve een keuze te maken in verband met de wijze van lijkbezorging/donatie
(1 enkele keuze) 

 ik sta mijn lichaam af aan de wetenschap

 teraardebestelling van het stoffelijke overschot (begraven)

 crematie (verder in dit document kan u meer in detail uw keuze van lijkbezorging invullen)

Voor meer informatie over asbestemmingen surf naar http://www.uitvaartvlaanderen.be

©Uitvaartvlaanderen.be



Ik wil dat mijn begrafenis uitgevoerd wordt door volgende begrafenisondernemer:

____________________________________________________________ (naam van de onderneming)

Gevestigd te:____________________________________________________________ (volledig adres)

De persoon om voor mijn begrafenis te zorgen/contactpersoon is:

________________________________________________________________ (naam, voorna(a)m(en))

Wonende in:

_______________________________________________________________________ (volledig adres)

Contactgegevens (telefoonnummer)___________________________________________

Hierbij wil ik de ambtenaar van de burgerlijke stand op de hoogte brengen van een bestaand 
uitvaartcontract

Getekend op: _____/_____/_____

Bij onderneming (naam verzekeringsmaatschappij/verzekering): ________________________________

KBO-nummer van de uitgever van het contract: 0____________________________________________
(ondernemingsnummer)

Referentie van het contract:_____________________________________________________________

Opgemaakt te ________________________________________________________________________

Op _____/_____/_____

Handtekening,
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Ontvangstbevestiging van de verklaring van de laatste wilsbeschikking met betrekking tot de 
wijze van teraardebestelling

Op datum _____/_____/_____,

heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad/gemeente_______________________ de  
verklaring van de laatste wilsbeschikking met betrekking tot de wijze van teraardebestelling en/of de  
godsdienstige of niet-godsdienstige plechtigheid voor de uitvaart ontvangen

van:_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________(naam, voorna(a)m(en))

Wonende

in__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ (volledig adres)

Rijksregisternummer:__________________________________________________________________

Handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand
of van zijn/haar gevolmachtigde

Stempel van de stad/gemeente
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Persoonlijke gegevens

Naam (meisjesnaam voor gehuwde vrouwen): __________________________________________________

Voornaam: ______________________________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________________________________

Postcode: ____________

Woonplaats: _____________________________________________________________________________

Telefoon: _________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________

Geboortedatum: ___/___/___

Geboorteplaats: ____________________________________________

Burgerlijke staat: ongehuwd – gehuwd – weduwe/weduwnaar - gescheiden

met/van: naam en voorna(a)m(en):____________________________________________________

Informatie aangaande de begrafenis

Mijn stoffelijk overschot zal rusten

 in het funerarium van de begrafenisondernemer: ___________________________________
 in mijn woonplaats: __________________________________________________________
 op de plaats/gemeente van overlijden

De ceremonie wordt:

 een begrafenisceremonie met katholieke dienst
 een begrafenisceremonie met protestantse dienst
 een begrafenisceremonie met anglicaanse dienst
 een begrafenisceremonie met orthodoxe dienst
 een begrafenisceremonie met joodse dienst
 een begrafenisceremonie met islamitische dienst
 een begrafenisceremonie volgens vrijzinnige overtuiging
 een begrafenisceremonie volgens filosofisch neutrale overtuiging

Plaats van de ceremonie/plechtigheid:________________________________

Ik wil begraven worden

 op gemeentegrond (geen grafconcessie, minimum 10 jaar, duur afhankelijk van stad/gemeente)
 in een nieuw familiegraf
 in een bestaand familiegraf
 op naam van:__________________________________  nr. perceel:__________________________
 in een nieuwe grafkelder
 in een bestaande grafkelder
  o op naam van:______________________________________________________________
   o nr. perceel:_________________________________________ _______________________
       
op de begraafplaats van:__________________________________________________________________
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Ik wil gecremeerd worden

 De crematie moet plaatsvinden na de plechtigheid (plechtigheid met de kist)

 De crematie moet voor de plechtigheid plaatsvinden (plechtigheid met urne)

Wat met de as na crematie?

 crematie gevolgd door teraardebestelling van de as op de begraafplaats van

 crematie gevolgd door de verstrooiing van de as op de daartoe voorbehouden ruimte op de begraafplaats 
van

 crematie gevolgd door de plaatsing van de as in het columbarium van de begraafplaats van

 crematie gevolgd door de verstrooiing van de as in de Belgische territoriale wateren;

 crematie gevolgd door de verstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of 
de Belgische territoriale wateren;

 o *plaats van verstrooiing:____________________________________________________________

 o eigenaar:_______________________________________________________________________

 crematie gevolgd door de teraardebestelling van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;

 o *plaats van teraardebestelling:______________________________________________

 o eigenaar:______________________________________________________________

 crematie gevolgd door de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;

 o Aangewezen persoon:____________________________________________________

 Een symbolische hoeveelheid as mag aan mijn nabestaanden gegeven worden: ja / nee

Extra opmerkingen: ___________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________
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Ik wil een afscheidsplechtigheid:

  intieme kring, familie en vrienden
  iedereen is welkom
  strikte familiekring, slechts enkele personen

Ik wil een overlijdensbericht in de krant: ja / nee

 Krant(en):______________________________________________________ Foto: ja / nee

Tijdens mijn afscheidsplechtigheid moet volgende muziek gespeeld worden:

Mijn muziek moet live gespeeld worden:     ja / nee

 1. Artiest: _____________________________  Titel: _______________________________

 2. Artiest: _____________________________  Titel: _______________________________

 3. Artiest: _____________________________  Titel: _______________________________

 4. Artiest: _____________________________  Titel: _______________________________

 5. Artiest: _____________________________  Titel: _______________________________

 6. Artiest: _____________________________  Titel: _______________________________

 7. Artiest: _____________________________  Titel: _______________________________

Bij mijn afscheidsplechtigheid mogen er bloemen voorzien worden: ja / nee

  Begraven: Kiststuk / Bloemstuk naast de kist
  Crematie na de plechtigheid: Kiststuk / Bloemstuk naast de kist
  Crematie: Urnestuk / Bloemstuk naast de urne

 Voorkeur van bloemen: _______________________________________________________
 
 Prijsklasse: € _______________

Mijn afscheidsplechtigheid moet voorgegaan worden door: ___________________________

 Contactgegevens voornoemde persoon/bedrijf: ____________________________________

Bij mijn afscheid moeten volgende teksten worden voorgelezen 
(teksten bijvoegen bij deze wilsbeschikking): 

 __________________________________________________________________________

          __________________________________________________________________________
 
 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 
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Bijkomende nuttige informatie met betrekking tot mijn overlijden: 

Mijn bankgegevens 

 Zichtrekening:_________________________________

 Spaarrekening:________________________________

 Kluisnummer:_________________________________

Naam van de bank:__________________________________

Adres van de bank:__________________________________ te _____________________________

 Meerdere banken

 Zichtrekening:_________________________________

 Spaarrekening:________________________________

 Kluisnummer:_________________________________

Naam van de bank:__________________________________

Adres van de bank:__________________________________ te _____________________________

Ik heb een levensverzekering

 Bedrijf:______________________________________

 Polisnummer:_________________________________

Ik heb een testament

  bij de notaris: _______________________________ te ____________________________
 
  in een kluis: _________________________________
 
  in het trouwboekje: ___________________________

  ergens anders: _______________________________

Ik sta mijn organen af:     ja / nee
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Bijkomende opmerkingen met betrekking tot mijn uitvaart:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Aantal bijlagen: _____________________  

Deze bijlagen omvatten: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Dit document is geheel vrijwillig opgemaakt en schept meer duidelijkheid in de persoonlijke wens met   
betrekking tot mijn uitvaart.  Van de keuze in lijkbezorging tot de afscheidsplechtigheid.

Voor alle bijkomende informatie met betrekking tot uitvaarten, concessies, begraafplaatsen en 
aanverwante onderwerpen kan u altijd terecht op ©Uitvaartvlaanderen.be.   


