
Exemplaar voor de burger  

Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van 

lijkbezorging en / of het ritueel van de levensbeschouwing volgens welk de 

uitvaartplechtigheid moet verlopen 

 

Ondergetekende  
Rijksregisternummer  

Adres  
Verblijfplaats  

Geboren te 

 

……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………op (datum).………………………………………… 

 

Verklaart aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de stad Kortrijk te kiezen voor: (duid uw 

keuze aan zowel bij rubriek A als bij rubriek B) 

A. Wijze van teraardebestemming  

Ο Begraving van het stoffelijk overschot  

Ο Crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats 

Ο Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats 

Ο Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats 

Ο Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee  

Ο Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats 

Ο Crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats 

Ο Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats  

 

B. Keuze uitvaartplechtigheid  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe godsdienst  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal filosofische overtuiging  

 

C. Begraafplaats te .......................................................................... 

D.   Uitvaartcontract: ....................................................................... 

• Nummer KBO: ....................................................................  

• Nummer uitvaartcontract:..................................................  Datum: .................................  

De inhoud van deze verklaring, die uit eigen wil is opgemaakt, is mijn laatste wilsbeschikking.  

 

Opgelet, onderteken dit document pas ter plaatse in het stadhuis in het bijzijn van een gemachtigd 

beambte. 

Opgemaakt te Kortrijk op ..............................  

                                                                             Voor ontvangst,  

Handtekening van de aanvrager                                Namens de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand  

 



 

Exemplaar voor de dienst Bevolking  

Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van 

lijkbezorging en / of het ritueel van de levensbeschouwing volgens welk de 

uitvaartplechtigheid moet verlopen 

 
Ondergetekende  

Rijksregisternummer  
Adres  

Verblijfplaats  
Geboren te 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………op (datum).…………………………………… 

 

Verklaart aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de stad Kortrijk te kiezen voor: (duid uw 

keuze aan zowel bij rubriek A als bij rubriek B) 

A. Wijze van teraardebestemming  

Ο Begraving van het stoffelijk overschot  

Ο Crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats 

Ο Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats 

Ο Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats 

Ο Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee  

Ο Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats 

Ο Crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats 

Ο Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats  

 

B. Keuze uitvaartplechtigheid  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe godsdienst  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging  

Ο Uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal filosofische overtuiging  

 

C. Begraafplaats te .......................................................................... 

 

D. Uitvaartcontract: ....................................................................... 

• Nummer KBO: ....................................................................  

• Nummer uitvaartcontract:..................................................  Datum: .................................  

De inhoud van deze verklaring, die uit eigen wil is opgemaakt, is mijn laatste wilsbeschikking.  

 

Opgelet, onderteken dit document pas ter plaatse in het stadhuis in het bijzijn van een gemachtigd 

beambte. 

Opgemaakt te Kortrijk op ..............................  

                                                                             Voor ontvangst,  

Handtekening van de aanvrager                                Namens de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand  


