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Rijksregister 

Wijze van teraardebestelling: 104.524 Belgen hebben 
hun keuze laten registeren bij hun gemeente 
 
BRUSSEL, 28/10/2011.- Bij elke Belgische gemeente kunnen burgers laten registeren welke 
wijze van teraardebestelling ze verkiezen na hun dood. Deze verklaring is gratis en is niet 
verplicht. De wijze van teraardebestelling is een regionale bevoegdheid sinds 2002. Elke 
verklaring wordt opgenomen in het gemeentelijk bevolkingsregister en wordt ook bewaard in 
het Rijksregister. 

 

Omdat de herdenking van onze doden op 2 november vlakbij is, hebben we in het 
Rijksregister opgezocht welke wijze van teraardebestelling meest geregistreerd wordt, 
hoeveel Belgen zo’n verklaring afgelegd hebben enz.  

 

Uit de cijfers van het Rijksregister midden oktober 2011 blijkt dat momenteel 104.524 
Belgen die nog in leven zijn, hun keuze van teraardebestelling bij hun gemeente kenbaar 
hebben gemaakt. De meeste mensen, bijna 30% of 31.240, hebben laten registeren dat ze 
een crematie wensen gevolgd door verstrooiing van de as in de strooiweide van de 
begraafplaats. 

 

Meer vrouwen dan mannen 

In totaal hebben 61.202 (of 58,5%) vrouwen en 43.322 (41,5%) mannen hun keuze laten 
vastleggen. 

De redenen die mensen meestal meegeven aan de gemeenteambtenaren die hun keuze 
registeren, zijn: 

- Ik ben alleen en wens dat mijn keuze na mijn dood gekend en gerespecteerd wordt. 

- Zo hoeft mijn familie zich niet af te vragen wat ik wens. 

 

De cijfers op 12 oktober 2011 

In het Rijksregister zijn 9 verschillende manieren van teraardebestelling geregistreerd. 

 

Begraving van het stoffelijk overschot. 6.989 

Lijkverbranding. 24.090 

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

9.220 

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

12.426 

Crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de strooiweide van de 31.240 
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begraafplaats. 

Crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale 
zee. 

1.785 

Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de 
begraafplaats of in de Belgische territoriale zee. 

6.290 

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

1.066 

Crematie gevolg door bewaring van de as op een andere plaats dan de 
begraafplaats. 

11.418 

Totaal 104.524 

 

Vroeger, voor de regionalisering van de materie “wijze van teraardebestelling” in 2002, 
hebben 24.090 mensen laten registeren dat ze gecremeerd willen worden zonder verdere 
details te geven. Deze verklaringen bestaan nog steeds en zijn vervat in het totaal van 
104.524. 

 

De steden met de meeste verklaringen zijn: 

Namen: 2.345 

Antwerpen: 2.312 

Charleroi: 1.781 

Gent: 1.489 

 

As begraven in je tuin? 

Mensen vragen het minst vaak dat hun as zou worden gegraven op een andere plaats dan de 
begraafplaats. Op de bevolkingsdienst van de stad Namen legt een ambtenaar uit waarom: 
“Je mag je as enkel laten verstrooien of begraven op privéterrein, niet op een openbare 
plaats zoals een openbaar park, plein of langs een weg. En je moet toestemming hebben van 
de eigenaar van het terrein. Je as laten begraven in je eigen tuin bijvoorbeeld, is geen 
probleem maar het kan wel bepaalde gevolgen hebben in de toekomst. Wat als je kinderen 
later het huis verkopen bijvoorbeeld?” 

De meeste mensen kiezen dus voor verstrooiing of begrafenis van de as een plek waar hun 
familie hen later zeker nog kan gedenken: op de strooiweide of in het columbarium van de 
begraafplaats. 

 

Verstrooiing op zee 

De verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee wordt ook weinig gevraagd en in 
deze lijst staan veel kustgemeenten in de top tien. In Oostende hebben het meeste mensen 
(103) gevraagd dat hun as op zee zou worden verstrooid. Antwerpen staat op de tweede 
plaats met 82 verklaringen. “Logisch” vindt de Antwerpse bevolkingsdienst, “hier leven veel 
zeemannen en enkele vragen uitdrukkelijk dat hun as op zee, niet in de Schelde, wordt 
uitgestrooid.” 
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