
Koninkrijk België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gemeente Sint-Gillis

Maurice Van Meenenplein, 39 - 1060 Sint-Gillis

Tel : 02/536.02.47
Fax : 02/536.17.15
BELFIUS : BE91 0910 1654 3276

VERKLARING BETREFFENDE DE LAATSTE WILSBESCHIKKING INZAKE
DE WIJZE VAN TERAARDEBESTELLING

Ondergetekende, 
Naam : 
Voornamen : 
Adres : 
Gemeente : 
Heeft als wettige vertegenwoordiger1 : .....................................................................................(naam-voornamen)

verklaart aan De Ambtenaar van Burgerlijke Stand van de Gemeente Sint-Gillis

A. Zijn keuze te maken van wijze van begraving : 2  
- de Begraving van het stoffelijk overschot
- de Crematie gevolgd door de begrafenis van de as op de begraafplaats
- de Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
- de Crematie gevolgd door de spreiding van de as op het spreidingsgrasveld van de begraafplaats
- de Crematie gevolgd door de spreiding van de as in Belgische territoriale zee
- de Crematie gevolgd door de spreiding van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of de territoriale wateren
van België
- de Crematie gevolgd door de begrafenis van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
- de Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

B. Zijn keuze te maken voor een begrafenisplechtigheid volgens een eredienst/zijn overtuiging/kerkgebriuk : : 3

Katholieke Godsdienst Prostestantse Godsdienst Anglicaanse Godsdienst Orthodoxe Godsdienst

Israelische Godsdienst Islamitische Godsdienst Vrijzinnige
Levensovertuiging

Neutraal Filosofische Overtuiging

C. Het bestaan van een uitvaartcontract  ........../........../..........
Référencie van het contract4 : ............................................................................................................................
Het KBO nr. van de afgever van het contract : ........................................................................................

De inhoud van deze verklaring, opgemaakt uit mijn vrije wil, stelt mijn laatste wilsbeschikking samen
inzake de wijze van teraardebestelling, kerkgebruik en uitvaartcontract.

Opgemaakt te Sint-Gillis op 

Handtekening van de verklaarder Handtekening van zijn vertegenwoordiger(l)

1 Deze vermelding betreft de verklaarder van minder dan 16 jaar of geplaatst onder het statuut van verlengde minderjarigheid of
verbod.

2 De overbodige gegevens schrappen
3 Het overeenkomsttige vakje aanstippen
4 30 alphanumeriek plaatsen. Kunnen de cijfers van 0 tot 9 bevatten, de letters (A tot Z en a tot z) en volgende lettertekens / .
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