
 
 
 

 
 
 
 

 

BEWARING VAN DE AS THUIS 
 

Ik ondergetekende, (voornaam en naam): ……….……..………………………………... 

geboren te:  ……………………………..…………..…..…..., op …… / …… / …… 

verklaar de as van ……………………………….…….… thuis te willen bewaren. 

………………………………………………………………………………………………

overleden op …… / …… / …… , te ………………………………………………… 

Op dit adres: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

(exacte locatie): ………………………………………………………………………. 

Ik verbind me ertoe de administratie op de hoogte te brengen van elke 

verplaatsing of overdracht van de asurn. 

Ik verklaar dat ik op de hoogte ben van artikel 30, § 2, 3° van de ordonnantie 

van 29 november 2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging op de 

lijkbezorging en de begrafenissen: 
 

3° in een urne ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden om te worden bewaard 

op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een einde komt aan de bewaring van 

de assen op een andere plaats dan de begraafplaats, worden de assen door toedoen van de 

nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel 

naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of 

uitgestrooid te worden ofwel te worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België 

grenzende territoriale zee, ofwel bewaard of begraven in een urne gemaakt van biologisch 

afbreekbaar materiaal op een andere plaats dan een begraafplaats, aangeduid door de 

gemeenteraad. 

  De persoon die de assen in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze 

bepalingen. 

  § 3. Onverminderd de bepalingen van de paragrafen 1 en 2, mag een symbolische 

hoeveelheid van de assen van het gecremeerde lichaam worden toevertrouwd aan de 

echtgenoot, aan de wettelijk samenwonende partner, aan de bloed- of aanverwanten in de 

eerste en de tweede graad, op hun verzoek. Die assen moeten door het crematorium in een 

gesloten houder worden geplaatst en op waardige en fatsoenlijke wijze worden vervoerd. 

  § 4. De Regering kan nadere voorwaarden bepalen waaraan de bewaringen, begravingen 

of uitstrooiingen van de assen, bedoeld in dit artikel, moeten voldoen. Zij legt tevens de 

technische kenmerken vast van de urnen die bestemd zijn om te worden begraven. 
 

Opgemaakt te Vorst (Brussel-Hoofdstad), op …… / …… / …… 

 

Handtekening 

 

GEMEENTE VORST (Brussel-Hoofdstad) 
Pastoorstraat 2 - 1190 Vorst 

contact@forest.irisnet.be 
 

 

DIENST BURGERLIJKE STAND 
 

Tel :  02/370 22 54 

Fax : 02/370 22 56 
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