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1. PROCEDURE BIJ EEN OVERLIJDEN  

1.1.  VASTSTELLING DOOR EEN ARTS 

Het overlijden moet steeds zijn vastgesteld door een arts die een overlijdenscertificaat 
opmaakt. In plattelandsgemeenten en in kleinere steden zijn praktisch alle huisartsen 
officieel bevoegd zo'n certificaat te tekenen. In grote steden stuurt de stedelijke administratie, 
nadat ze van het overlijden op de hoogte is gebracht, een arts ter plaatse. Indien het 
overlijden in een kliniek of verzorgingsinstelling heeft plaatsgevonden maakt een arts van de 
instelling een certificaat op. Bij een gewelddadige dood en bij een sterfgeval op de openbare 
weg mag alleen een gerechtsarts, die door politie of rijkswacht ter plaatse is gezonden het 
overlijdenscertificaat (model IIIC certificaat) opmaken.  

1.2. AANGIFTE BIJ DE GEMEENTE VAN DE PLAATS VAN OVERLIJDEN 

Vervolgens moet het overlijden aangegeven worden bij de burgerlijke stand van de 
gemeente van de plaats van overlijden.  De wet voorziet geen termijn binnen dewelke de 
aangifte van overlijden moet gebeuren. Algemeen wordt aanvaard dat het zo snel mogelijk 
moet gebeuren en dit binnen de vijf dagen na het overlijden. 
De gemeente moet in het bezit komen van het trouwboekje, identiteitskaart, doktersattest 
evenals het attest van de laatste wilsbeschikking. Dit kan nagekeken worden in het 
bevolkingsregister en opgevraagd worden bij de gemeente waar de persoon verblijft. 
Het overlijden moet aangegeven worden door twee privé-personen (gratis), door de 
Vereniging voor Begrafenissen en Crematies (V.B.C.) (sociaal tarief) of door een 
begrafenisondernemer (commercieel betalend). 
Indien het overlijden zich voordoet buiten de gemeente van de woonplaats wordt de akte van 
overlijden, opgemaakt op de plaats van overlijden, overgeschreven in de registers van de 
burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats. Op die manier kunnen ook in de 
woonplaats uittreksels uit de overlijdensakte worden afgeleverd. Een “vrije” overlijdensakte is 
gratis, eentje voor notaris bij een erfenis bijvoorbeeld is betalend (zegels) en verschilt van 
prijs per gemeente. 
Het is mogelijk een overlijdensakte te laten opmaken voor iemand die hier onwettig verblijft. 
De overledene kan pas worden begraven of gecremeerd nadat de gemeente daarvoor 
toestemming heeft gegeven. Dat kan ten vroegste 24 uur na het overlijden. 

1.3. CONTACTEREN VAN DE BEGRAFENISONDERNEMER 

Het contacteren van de arts en gemeente kan gebeuren door de naaste familie of door een 
begrafenisondernemer. Begrafenisondernemer is een erkend beroep. Alle 
begrafenisondernemingen zijn commerciële bedrijven. Brussel kent een Vereniging voor  
Begrafenissen en Crematies (V.B.C). Dit is geen begrafenisonderneming maar een 
onafhankelijke V.Z.W die informatie biedt aan nabestaanden of aan individuele 
begrafenisondernemers. V.B.C biedt begeleiding en bijstand  en dit zowel voor, tijdens als na 
de uitvaart. Ze werken nauw samen met diverse overheidsdiensten.  
Ook voor juridische informatie kan men hier terecht. Ze richten zich tot „kansarmen, 
geïsoleerde personen en minder begoede doelgroep en zoeken bij verschillende 

begrafenisondernemingen steeds de beste prijs/kwaliteitformule voor de nabestaanden1.  

                                                
1
 AIC-VBC, v.z.w., Van Arteveldestraat 140 B 16, 1000 Brussel, T. 02.502 14 24, F. 02.268 71 73, Gsm 0475.30 63 54, 

aic.vbc@telenet.be, www.aic-vbc.be 

 

mailto:aic.vbc@telenet.be
http://www.aic-vbc.be/


Medimmigrant – mei 2010 – www.medimmigrant.be - 3 - 

1.4. ROL DIENST VREEMDELINGENZAKEN - AMBASSADE 

Het overlijden van een vreemdeling die opgenomen is in het wachtregister wordt door de 
gemeente gemeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Elkeen die opgenomen werd in het 
wachtregister blijft hierin vermeld staan tot hij België effectief verlaten heeft, overleden is,... 
Soms is het wenselijk de ambassade op de hoogte te stellen. Conventies met bepaalde 
landen regelen wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken verplicht is een overlijden over te 
maken aan de ambassade van het herkomstland van de betrokkene. Soms meldt de 
gemeente het overlijden aan de ambassade. Ook derden kunnen de ambassade inlichten 
indien de gemeente dit niet deed. Dit kan nuttig zijn in het kader van het contacteren van de 
familieleden, eventueel bijdrage in de begrafeniskosten, invullen van formaliteiten bij 
eventuele repatriëring van het lichaam,… 

2. DONORTRANSPLANTATIE 

Volgens de Belgische wet2 wordt iedere overledene beschouwd als mogelijke donor, tenzij 
de persoon zelf kenbaar maakte dit niet te willen. We spreken van automatisch donorschap. 
In de praktijk overleggen de artsen echter met de naaste familie alvorens de organen te 
verwijderen, in het geval de persoon geen wilsuiting deed voor zijn overlijden. De wet 
voorziet dat de nabestaanden zich kunnen verzetten tegen donatie als niet geweten is wat 
de overledene zelf zou hebben gewenst. De Belgische wet benadrukt ook een respectvolle 
behandeling van de donor. De overledene wordt na het wegnemen van de organen 
opgebaard en kan worden gegroet door de nabestaanden zodat het rouwproces normaal kan 
verlopen. Verder stelt de wet dat zowel donor als ontvanger van het orgaan anoniem blijven. 

Je wil over donortransplantatie kan je kenbaar maken via een donorregistratieformulier. Dit 
formulier kan ingevuld worden op het gemeentehuis/stadhuis. Je kan het ook downloaden 
(klik hier), invullen en opsturen naar de gemeente, waarna je op de gemeente wordt 
uitgenodigd om je handtekening te plaatsen. 

3. DE BEGRAFENIS  

3.1. SOORT BEGRAFENIS 

Om hygiënische redenen dient de overleden begraven of gecremeerd te zijn vijf dagen na 
aangifte van het overlijden maar in praktijk kan er van deze termijn afgeweken worden. 

3.1.1.   KATHOLIEKE BEGRAFENIS 

Vroeger werd het lijk van de gestorvene thuis opgebaard. Doorgaans wordt dit nu in 
rouwcentra gedaan. Hierdoor is het traditionele avondwaken in onbruik geraakt. Op de dag 
van de begrafenis wordt het dode lichaam een laatste keer begroet. Dit gebeurt door de 
dode met gewijd water te zegenen. Daarna volgt een rouwdienst in de kerk. Na de 
plechtigheid wordt de kist naar de begraafplaats of het crematorium gebracht. Hier wordt het 
lichaam begraven of verbrand. Na de begrafenis blijven familie en vrienden nog even bij 
elkaar. Ze drinken koffie, eten een broodje of een warme maaltijd. 
In Brussel kost een misviering of absoute (ritueel in de uitvaartliturgie waarbij het lijk 
besprenkeld wordt met wijwater en bewierookt onder het uitspreken van begeleidende 
gebeden) ongeveer 200 Euro. In Vlaanderen kan dit oplopen tot 500 Euro terwijl het op 
sommige plaatsen in Wallonië gratis is. De absoute kan ook in een ziekenhuis georganiseerd 
worden. 
                                                
2
 http://donormobiel.wordpress.com/orgaandonatie/de-belgische-wet/ 

http://www.donorsport.be/images/file/donorregistratieformulier.pdf
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3.1.2.   BURGERLIJKE BEGRAFENIS 

Een burgerlijke begrafenis kan plaatsvinden in een ceremoniezaal van een funerarium, in 
een crematorium of op de begraafplaats, in het huis van de overledene of in gelijk welke 
geschikte ruimte. Voor vrijzinnige plechtigheden kunt u te rade gaan bij de Centra voor 
Morele Dienstverlening.  

3.1.3.   BOEDDHISTISCHE BEGRAFENIS 

Als een boeddhist overlijdt dan mag het lichaam voor minstens acht uur niet aangeraakt 
worden, de reden hiervoor is dat men gelooft dat de geest, de ziel nog in het lichaam 
aanwezig is. Als men in een ziekenhuis komt te overlijden moet het lichaam naar het huis 
van de familie worden gebracht. Als de persoon aan een ongeval komt te overlijden dan durft 
men het lichaam niet in huis te nemen uit vrees voor meer negatieve situaties, en wordt het 
in een mortuarium opgebaard.  
De meerderheid van de boeddhistische bevolking kiest voor een traditionele begrafenis, 
omdat dit in vroegere tijden ook zo was, maar tegenwoordig wordt er ook van crematie meer 
gebruik gemaakt. Als er van een persoon bekend is dat hij komt te overlijden worden er op 
voorhand al monniken uitgenodigd om hem advies te geven en voor te bereiden op de dood, 
maar ook na zijn dood zijn er monniken aanwezig die de familie helpen en waken over de 
ziel van de gestorvene. Als er iemand overlijdt is het gebruikelijk dat de buren op bezoek 
komen en helpen met koken. Er mag dan uitsluitend vegetarisch gegeten worden, dit omdat 
het vlees doet denken aan het lichaam van de gestorvene en mag daarom niet gegeten 
worden. Voordat de kist gesloten wordt moet iedereen het lichaam nog zien. Bij de overleden 
persoon z'n altaar wordt bloemen fruit en voedsel geofferd alsmede water wijn thee, wierook 
en kaarsen.  

3.1.4.   ISLAMITISCHE BEGRAFENIS 

In oosterse landen wordt de begrafenis meestal binnen 24 uur gehouden. Wassen en 
verzorgen moet zo spoedig mogelijk gebeuren want volgens de koran is al het gestorvene 
onrein. De koran wordt niet gelezen in de kamer waar het lijk ligt. Het lichaam wordt 3 keer 
gewassen, en als het dan nog niet rein bevonden wordt dan zal men het lichaam nog 
minstens 2 keer wassen, dit omdat het aantal wassingen oneven moet zijn. Het wassen 
wordt gedaan door de familieleden of door vrienden. Alleen mannen mogen mannen wassen 
en vrouwen mogen alleen maar vrouwen wassen. Kinderen daarentegen mogen door 
mannen of vrouwen gewassen worden. Bij het wassen wordt lotusblad, zeep en parfums 
gebruikt, maar ze mogen geen alcohol bevatten omdat alcohol volgens de koran verboden 
is, na de wassing wordt de gestorvene in doeken gewikkeld, de man in 3 en de vrouw in 5 
doeken. Maar er mag alleen stof worden gebruikt en niks wat duur is zoals zijde. Tenslotte 
wordt er een gebed uitgesproken, en dan volgt de begrafenis. Gebruikelijk is dat de 
gestorvene gedragen wordt tijdens de begrafenis, waarbij telkens verschillende dragers zijn. 
Van oorsprong was de begrafenis een mannen aangelegenheid, maar vrouwen mogen bij 
bepaalde begrafenissen wel aanwezig zijn. In het graf wordt de overledene op zijn rechterzij 
gelegd met het gezicht richting Mekka. Het graf wordt zo gevuld dat de gestorvene op zijn 
rechterzij blijft liggen, iedereen die aanwezig is gooit drie handen zand in het graf. 

3.1.5.   HINDOEÏSTISCHE BEGRAFENIS 

Na een overlijden gaat de familie 10 dagen in rouw. Tijdens de bezoekuren worden er een 
aantal rituelen afgewerkt, waarbij de teksten voor de jongeren vertaald worden. De 
overledene zelf komt thuis te liggen of als dit niet mogelijk is dan wordt de overledene 
opgebaard in een rouwcentrum. De overledene wordt na wassing vaak in traditionele 
klederdracht aangekleed. Binnenshuis of in het uitvaartcentrum wordt er rondom de kist 
gezeten en wordt er gebeden dat de gestorvene zielenrust krijgt, de kist is dan meestal nog 
open. De plechtigheden worden besloten met rijstballetjes, deze symboliseren dat waar de 
mens uit is opgebouwd: vuur water aarde lucht en ether. Daarnaast worden er ook nog 
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allerlei geschenken in de kist gelegd, en daarna wordt deze gesloten. Dan begint de tocht 
naar het crematorium. De crematie is voor de Hindoes het belangrijkste in het uitvaartritueel, 
want hoe sneller het lichaam vergaat des te eerder kan de ziel vrijkomen en kan het lichaam 
terugkeren naar de elementen waarvan het is opgebouwd. De kist wordt door 4 mannen op 
de schouders gedragen. Tijdens het dragen wordt de kist 5 maal neergezet en gaat de 
familie tegelijk zitten. Dan wordt de kist in de centrale ruimte geopend en versierd met 
bloemen, daarna worden er nog wat dingen door de zoon gedaan en wordt het lichaam 
verbrand. Op de twaalfde of dertiende dag wordt een vuuroffer gehouden, en daarna gaat 
het gewone leven weer verder. Indien mogelijk wordt de as van de gestorvene in de Ganges 
verstrooid. 

3.2. DE INITIATIEFNEMER VAN EEN BEGRAFENIS 

Het uitgangspunt is: wie de begrafenis regelt, dient zelf de financiële lasten ervan te dragen.  
Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat de begrafeniskosten een last uitmaken van de 
nalatenschap en dus principieel door de erfgenamen moeten worden gedragen.   
Indien niemand het initiatief neemt om de begrafenis te organiseren, vallen de kosten van 
een behoorlijke lijkbezorging3 ten laste van de gemeente waar de betrokkene is overleden.   
De gemeente moet enerzijds rekening houden met wat noodzakelijk is voor het vrijwaren van 
de openbare gezondheid, anderzijds moet gemeente de wilsbeschikking van de betrokkene 
eerbiedigen inzake het soort teraardebestelling; bv. begraven of cremeren. 
De gemeente zal deze kosten terugvorderen van de erfgenamen van de overleden persoon. 
De vader, moeder, zus, broer of kinderen zijn wettelijk verplicht de uitvaart te betalen (zelfs 
als ze verschillende jaren geen contact gehad hebben) en zullen juridisch vervolgd worden 
bij nalatenschap.  
Uitzonderlijk kan het OCMW - in de plaats van de gemeente - tussenkomen indien zij de 
betrokkene op hun kosten in een rustoord plaatsten of als de erfgenamen financieel en 
psycho-sociaal door het OCMW werden begeleid. Dit is bij mensen zonder wettig verblijf 
vaak niet het geval en dit gebeurt dan ook zelden in gemeente met een grote concentratie 
van „hulpbehoevenden‟. Het OCMW verschuilt zich achter de letter van de wet die zegt dat 
ze enkel moeten tussenkomen opdat mensen een “menswaardig bestaan” leiden.  

3.3. KOSTPRIJS BEGRAFENIS4 

De kostprijs van een begrafenis hangt af van de verschillende keuzes op vlak van bv. de kist, 
inrichting van funerarium, de staat van de lijkwagens (1ste , 2de of soms 3de klasse), de 
dienstverlening, de stijl en uitstraling die soms heel sterk kan verschillen zelfs tussen 
begrafenisondernemers in eenzelfde gemeente. Indien de betrokkene overlijdt in een 
verplegingsinstelling (of rustoord) moeten de diensten van het wassen en de andere 
voorbereidingen van het lijk of de terbeschikkingstelling van het lijkenhuis inbegrepen zijn in 
de verpleegdagprijs. De kosten die voortvloeien uit de inschakeling van een 
begrafenisondernemer zijn niet inbegrepen in het budget en vallen dus ten laste van de 
familie of de initiatiefnemer5.  Een welbepaald Brussels ziekenhuis vraagt toch 100 Euro als 
vergoeding voor het lijkenhuis en 10 Euro per dag dat de overledene er verblijft, maar dit is 
onwettelijk. 
 
De prijs van een kist kan, afhankelijk van afwerking, dikte en kwaliteit van het hout variëren 
van 500 tot 2.750 Euro. Bovenop de prijs voor de kist komen ook nog de kosten van de 
lijkwagen, waarvoor u afhankelijk van het type wagen 200 tot 620 Euro moet rekenen, en 
voor twee tot vier lijkdragers. Indien het stoffelijk overschot wordt getransporteerd naar een 
bestemming buiten de gemeentegrenzen, zal u een toeslag van ongeveer 1,25 Euro per 

                                                
3
 Onder de begrafeniskosten valt o.a. het opbaren en het vervoeren van het lijk (ook de bekisting inbegrepen). 

4
 De prijzen zijn onderhevig aan verandering. Ze zijn verkregen in februari 2006. 

5
 Vragen en Antwoorden, Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 6 oktober 1997, 1996-97, (99), 13515-13516. 
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kilometer worden aangerekend. Bestaat er in uw gemeente nog een gemeentelijke dienst 
voor het transport van gekiste lijken, dan bent u verplicht daar een beroep op te doen. In dat 
geval is de kostprijs van de lijkdragers meestal in de huur van het voertuig inbegrepen. 
Anders is dat een extra dienstverlening die de familie zo'n 100 Euro kost.  
Indien de overleden vervoerd wordt naar een andere parochie dan waar hij overleden is, 
moeten de  familieleden een „omleidingtaks‟ betalen. Elke gemeente heeft zijn eigen prijs 
voor deze taks. 
Er zijn grote prijsverschillen op vlak van begravingen tussen verschillende regio‟s. Een 
minimale begraving van een lichaam (zonder kerkelijke dienst) kost ongeveer 1.900 Euro.  

3.4. BEGRAAFPLAATS 

De Belgische wetgeving verbiedt het begraven op privé-terrein. Het lichaam moet begraven 
worden op de daartoe voorziene begraafplaatsen. Sommige gemeenten hebben een 
speciale begraafplaats die religieuze voorschriften of eventuele filosofische beweegredenen  
eerbiedigt. Zo willen moslims met het gezicht naar Mekka begraven worden en hindoes met 
het hoofd naar het noorden. 
In Brussel werd in april 2002 de VZW Intercommunale voor Teraardebestelling6 opgericht om 
te beantwoorden aan de vraag naar een begraafplaats voor alle filosofische of religieuze 
gemeenschappen die door de Federale Staat zijn erkend. De volgende acht gemeenten 
nemen deel aan deze intercommunale: Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Agatha-
Berchem, Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Ganshoren, Elsene. De 
begraafplaats bevindt zich op het kerkhof van Schaarbeek. Bij een graftoekenning 
(=concessie) voor vijf, vijftien, dertig of vijftig jaar dient er soms een zinken kist in een andere 
kist geplaatst te worden. Dit hangt af van gemeente tot gemeente. Een individuele concessie 
als inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gratis voor 5 jaar. In Vlaanderen is dit 
gratis voor 10 jaar. Nadien verschilt het van gemeente tot gemeente. 7 

4. CREMATIE  

4.1. WAT IS EEN CREMATIE 

Crematie of lijkverbranding is in België sinds 1932 wettelijk toegestaan. Het gebeurt in een 
crematorium waar het lijk in een doodskist verbrand wordt in een oven. De lijkenas weegt 
slechts 5% van het gewicht van het oorspronkelijke lichaam. Een veel gehoorde reden 
waarom mensen voor cremeren kiezen is dat een graf veel ruimte inneemt en de grond in 
dicht bevolkte landen zoals België is schaars. Daarnaast kunnen milieuoverwegingen  
meespelen. Het lichaam ontbindt en de resten van het dode lichaam komen in het 
grondwater terecht. En bij sommigen kan de religie bepalend zijn. Moslims bijvoorbeeld zijn 
niet geneigd hun overledenen te cremeren daar volgens hun religie het lichaam steeds 
bewaard moet blijven. Ook bij de joodse gemeenschap komen crematies niet voor want zij  
begraven hun doden vanwege het geloof in de heropstanding. 
Een volwassen Hindoe kan begraven of gecremeerd worden, maar kinderen tot 12 maanden 
worden niet gecremeerd. De meerderheid van de boeddhistische bevolking kiest voor een 
traditionele begrafenis, omdat dit in vroegere tijden ook zo was, maar tegenwoordig wordt er 
ook van crematie meer gebruik gemaakt. 
Tenslotte speelt ook het verplichte onderhoud van het graf dat door nabestaanden moet 
worden betaald, soms mee. 
 

                                                
6
 Everestraat 4, 1140 Brussel, T. 02.726.33.43, intercom.inhumation@skynet.be;  www.intercommunaleinhumation.be,  

7
 De wetgeving in Vlaanderen, Brussel en Wallonië werd gesplitst in 2000. 

mailto:intercom.inhumation@skynet.be
http://www.intercommunaleinhumation.be/
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Indien er gekozen wordt voor crematie door de naaste familieleden of indien de overledene 
uitdrukkelijk in een laatste wilsbeschikking heeft gekozen voor crematie, is er eveneens een 
getuigschrift noodzakelijk van een door de ambtenaar van de burgerlijke stand beëdigde 
arts. Die gaat na of de arts die het overlijden heeft vastgesteld, de juiste doodsoorzaken 
heeft bepaald. Het ereloon van de beëdigde arts wordt betaald door de gemeente van de 
woonplaats van de overledene.  
Toelating tot crematie mag nooit worden verleend vóór het verstrijken van een termijn van 24 
uur. Die termijn gaat in nadat de vraag tot crematie schriftelijk werd gesteld en gerechtelijke 
toelating werd verleend. 

4.2. KOSTPRIJS CREMATIE 

De prijs van een crematie verschilt van crematorium tot crematorium. In Ukkel bijvoorbeeld 
kost dit 375 Euro op een weekdag en 410 Euro op zaterdag (plechtigheid, de crematie en het 
afleveren van de urne). Daarbovenop komen nog de transportkosten, gemeentezegels en de 
kist. Er zijn welbepaalde milieunormen waaraan een kist voor crematie dient te voldoen 
(enkel biologisch toelaatbare vernis, geen nylons, geen rubber,….). De prijs van de kist 
schommelt tussen 500 en 1.250 Euro. 
Ons land telt een tiental crematoria, die door intercommunales worden beheerd. 

4.3. ASBEGRAVING/VERSTROOIING 

U mag de as gratis meenemen naar huis indien de overledene een voorafgeschreven 
formulier ingevuld heeft. Dit werd dan bijgehouden door de familie. Uitstrooien in uw tuin mag 
(in Vlaanderen) als u eigenaar bent van deze tuin.  
U kan de as ook gratis laten uitstrooien op een asweide of op zee laten verstrooien voor de 
kust van Nieuwpoort, Oostende of Zeebrugge. In het laatste geval dient een supplement van 
50 Euro betaald te worden voor een collectieve asverstrooiing en 750 Euro voor een 
particuliere verstrooiing, inclusief de huur van een daartoe bestemde boot. De kostprijs van 
de begrafenis van de urne met de as op een urnenperk verschilt van gemeente tot 
gemeente. In Vlaanderen kan u ook de as “opsplitsen” nl de as laten verstrooien maar een 
deeltje van de as meekrijgen naar huis (5 Euro). Als inwoner van de gemeente, is zowel een 
bijzetting van de as in een columbarium, het begraven van de as of asverstrooiing gratis voor 
5 jaar in Brussel en Wallonië en 10 jaar in Vlaanderen. 
Waneer er een concessie (vergunning voor meer dan 5 jaar in Brussel en Wallonië en 10 
jaar in Vlaanderen) aan te pas komt is deze steeds betalend en verschillend van gemeente 
tot gemeente. 

5. REPATRIËRING VAN HET LICHAAM NAAR HET HERKOMSTLAND 

5.1. ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN 

De familie kan beslissen het lichaam van de overledenen in het herkomstland te begraven. 
Deze wens kan gebaseerd worden op velerlei redenen bv. de wens om de overledene in 
zijn/haar geboortedorp te begraven of bij andere familieleden. Ook kan de familie wensen dat 
het graf tot in der eeuwigheid zal bestaan wat in België niet geëist kan worden (max.50j). 
De familie kan het lichaam vergezellen en een ticket boeken voor het vliegtuig dat het 
lichaam als vracht meedraagt. Deze informatie krijgen ze van de begrafenisonderneming die 
de repatriëring organiseert. 
 
De volgende documenten moeten voorhanden zijn vooraleer het repatriëren doorgaat:  
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1/ Medisch attest waaruit blijkt dat overledene niet aan een besmettelijke ziekte leed. Dit 
wordt geëist door de douane. Dit document wordt opgesteld door de dokter die de dood 
vaststelde. 
2/ Toelating van de ambassade of consulaat van het herkomstland om het stoffelijk 
overschot over te brengen 
3/ Toelating van de gemeente van bestemming. Deze toelating wordt gegeven via het 
consulaat of ambassade. 
4/ Bewijs van ter plaatste zijn van een ontvanger van het lichaam. Dit kan een familielid of 
een loodseigenaar op de luchthaven zijn.  
 
Het is belangrijk dat de identificatiedocumenten van de overledene zo snel mogelijk naar de 
ambassade van het herkomstland gefaxt worden. Deze moet immers toelating geven tot de 
acceptatie van het lichaam. Er zijn landen die het lichaam van de onderdaan niet 
aanvaarden eens de persoon bijvoorbeeld asielgevraagd heeft in een ander land.  
Het is niet mogelijk om iemand zonder identiteitsdocumenten te repatriëren. 

5.2. KOSTPRIJS 

In 95 % van de situaties komen reisbijstandverzekeringen, levensverzekering, 
schuldsaldoverzekering, overlijdensverzekering of andere verzekeringen (bv. van de 
veroorzaker van het dodelijk ongeval) tussen bij het repatriëren van het lichaam en het 
betalen van de kist. Verzekeringsmaatschappijen betalen (of soms niet om diverse redenen, 
bv. zelfmoord,…) pas achteraf als de repatriëring achter de rug is, terwijl vele kosten bij de 
bestelling dienen betaald te worden. Bovendien sluiten mensen zonder wettig verblijf of met 
een precair verblijf meestal niet zo‟n dergelijke verzekering af. Dat is vaak problematisch 
want de kostprijs van het repatriëren van een lichaam kan hoog oplopen en is afhankelijk van 
diverse factoren. Het is  onmogelijk een exact bedrag te stellen, maar een repatriëring van 
een lichaam kost gemiddeld 3.000 Euro. Familieleden kunnen contact opnemen met een 
expert inzake repatriëring en een prijsraming vragen vooraleer ze zich akkoord verklaren. De 
begrafenisondernemer geeft de familie meestal 24 uur de tijd om het geld bij elkaar te vinden 
en laat zich op voorhand betalen. Kan het geld niet opgehoest worden, dan gaat de 
repatriëring niet door en wordt de persoon in België begraven.  
In Nederland sloot het CAO (Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielzoekers) een 
protocol af met een begrafenisondernemer voor de afhandeling van een begrafenis of 
repatriëring. De CAO tussen komt voor een beperkt bedrag. 8 In België bestaat deze regeling 
niet. Ook de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) komt niet tussen voor de kostprijs 
van de repatriëring van een lichaam.  
Gezien een repatriëring van een lichaam erg duur is worden meestal initiatieven gezocht die 
families helpen mee betalen. Zo zijn er verschillende nationaliteiten waarvoor de „banque 
populaire‟ tussenkomt bv. de Wafa bank voor Marokkaanse leden van de bank,… Vaak 
contacteren familieleden de ambassade die tussenkomt, gaat er een omhaling door in de 
moskee of doet de eigen gemeenschap elders een inzameling. 
Sommige vliegmaatschappijen laten toe dat een valies van de overledene mee vervoerd 
wordt. 

5.3. FACTOREN VAN BELANG BIJ EEN REPATRIERING9 

- De gemeenteadministratie 
De gemeente van overlijden vraagt een tussenkomst voor de verzegeling van de kist. Dit is 
voor elke gemeente verschillend. 

                                                
8
 Informatie verkregen via de heer Patrick Heirbrant van de Vereniging voor Begrafenissen en Crematies (V.B.C) 

9
 Informatie verkregen van de heer Koen De Wachter van begrafenisonderneming Airport Mortuary, Luchthaven 

Ringlaan 49, 1930 Zaventem, Tel 02 720 80 00; Fax 02 720 88 22. 
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- De afstand tot de vlieghaven 
bv. voor sommige landen is er geen vlucht vanuit Brussel en moet er vertrokken worden 
vanuit Schiphol. Dit betekent vervoer van het lichaam naar Amsterdam. 

- De vliegtuigmaatschappijen 
Elke vliegtuigmaatschappij heeft een ander prijs voor het vervoeren van vracht. Meestal ligt 
de prijs erg hoog. Deze prijs kan variëren van 750 Euro tot 3.500 Euro. De nationale 
vliegtuigmaatschappijen van Pakistan en Iran vervoeren bv. gratis de lichamen van de 
onderdanen. 

- De douaneadministratie 
De douanes vragen al dan niet een tussenkomst voor toelaten of doorlaten van een lichaam 
plus een bedrag voor het vervullen van andere administratieve formaliteiten,bv. de Italiaanse 
douane vraagt geen geld om het lichaam door te laten richting Italië terwijl de Filippijnse 
douane hier wel een bedrag voor vraagt plus ze eisen de vertaling van de documenten, 
legalisatie van documenten en handtekeningen wat opnieuw geld kost. 

- Het type lijkkist 
Als het lichaam van de overledene per vliegtuig wordt vervoerd, is een speciale zinken 
binnenkist met een houten of spaanplaat buitenkist nodig. Het gewicht van de kist is 
belangrijk, want er moet per kilo worden betaald.  
- Het gewicht van het lichaam 
Het lichaam wordt beschouwd als vracht waarvoor per kilo betaald moet worden. 

- Het al dan niet verplichten tot balseming 
Het hangt af van de wetgeving van het land waarnaar het lichaam wordt getransporteerd. De 
balseming is bv. vereist voor landen als Congo en Spanje. Voor islamitische landen zoals 
Marokko en Turkije worden de overledenen niet gebalsemd. Voor die landen geldt dat er zo 
weinig mogelijk aan het lichaam mag worden gedaan. Balseming, wat het ontbindingsproces 
aanzienlijk vertraagt, kost ongeveer 370 Euro. 

- De consulaten van het herkomstland  
Ze kunnen al dan niet een bedrag vragen om het lichaam op het grondgebied te laten. 

5.4. LUCHTHAVENMORTUARIUM  

In Vlaanderen mag een overledenen niet langer dan twaalf uur op regelmatige basis 
bewaard  worden in een ruimte, zonder dat men beschikt over een koelcel of rouwkamer 
(=Vlaremwetgeving). 10 Met de vestiging van het luchthavenmortuarium op de luchthaven 
van Zaventem in oktober 2005 kan deze wetgeving eindelijk worden gerespecteerd. Ook 
uiten nabestaanden steeds frequenter de wens om aanwezig te willen zijn op de luchthaven 
op het moment dat 'hun' overledene aankomt of vertrekt.  
Verschillende begrafenisondernemers kunnen in het mortuarium van de luchthaven aan 
nabestaanden de gelegenheid geven om een afscheids- of ontvangstbijeenkomst te 
organiseren en/of de overledene ritueel te wassen. De overledenen kunnen er - net als in 
andere mortuaria - worden verzorgd en gebalsemd. Tot het moment van vertrek kunnen de 
overledenen gekoeld worden bewaard.    

5.5. AANKOMST IN HET HERKOMSTLAND 

Een Belgische begrafenisondernemer gaat nooit mee naar het herkomstland. Eenmaal in het 
herkomstland wordt het lichaam in ontvangst genomen door een loodseigenaar die de 
douanedocumenten regelt of rechtstreeks door de familie. Dit moet op voorhand vaststaan 
anders kan de luchtvaartmaatschappij beslissen dat de repatriëring niet doorgaat. 
 

                                                
10

 In Wallonië is nog de oude wet van toepassing. 
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5.6. WETTELIJKE TERMIJNEN 

Er zijn geen wettelijke termijnen waarbinnen een repatriëring moet gebeuren. De kist wordt 
als vracht behandeld met een hoogste prioriteitsklasse. Dat betekent dat het vervoer van de 
kist voorrang krijgt en dat bij een vol vliegtuig andere vracht moet achterblijven. Voor 
moslims geldt dat ze zo snel mogelijk moeten begraven worden liefst binnen de 24 uur. Dit is 
zelden haalbaar. Een repatriëring verloopt doorgaans vlot en duurt 2 tot 6 dagen.  

6. VERVOER VAN DE AS NAAR HET HERKOMSTLAND 

De as mag gewoon meegenomen worden zowel in de valies of als handbagage. Sommige 
mensen verkiezen het toch te laten meenemen als vracht maar dit kost geld. De prijs is 
afhankelijk van het gewicht van de vracht. 

NUTTIGE ADRESSEN 

Vereniging voor Begrafenissen en Crematies (V.B.C) 
Van Arteveldestraat 140 B 16, 1000 Brussel  
T.: 02/502 14 24, F.: 02/268 71 73, Gsm: 0475/30 63 54  
www.aic-vbc.be, aic.vbc@pandora.be 
 
Hoofdmortuarium Brussel 
Instituut Medische Geneeskunde  
Rue Montserrat, 1000 Brussel (Info via V.B.C.) 
 
Centra voor morele dienstverlening 
Brand Whitlocklaan 87, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
Tel. 02/735 81 92, fax: 02/735 81 66 
www.uvv.be/uvv5/cmd/cmdn.html, cmd.federaal@uvv.be, 
 
IATA: International Air Transport Association  
Zavelpand, Stationsstraat 26 (b.5/6), Zaventem - BE-1930 
Tel.: 02/711 53 80, Fax: 02/711 53 99 
www.iata.org     
 
Varu: Vlaamse autonome raad voor het uitvaartwezen: www.varu.be 
Funebra: nationale federatie van de begrafenissector: www.funebra.be  
Voor adressen van de verschillende crematoria in België: www.crematorium.be 
 
 
 

 
          MEDIMMIGRANT 

(RUE) GAUCHERET(STRAAT) 164 
1030 BRUSSEL / BRUXELLES 

TEL. 02/274.14.33/34 
FAX. 02/274.14.48 

E-MAIL: info@medimmigrant.be 
WEB: www.medimmigrant.be 

FORTIS: 001-2389649-33 
TELEFONISCHE PERMANENTIES:  

MA: 10-13U . DI: 14-18U . VRIJ: 10-13U 
PERMANENCES TELEPHONIQUES: 

LU: 10-13H . MAR: 14–18H . VEN: 10-13H 
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