I.T. 152 – WIJZE VAN TERAARDEBESTELLING
Algemeenheden
Krachtens artikel 15bis van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
ingevoegd door de wet van 28 december 1989 (Belgisch Staatsblad van 12 januari 1990), kan elkeen
tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking inzake de
wijze van lijkbezorging richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente.
De gemeenten zijn wettelijk gehouden de verklaring te ontvangen betreffende de laatste
wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling in de vorm die bepaald werd door het koninklijk
besluit van 2 augustus 1990 tot regeling van de inschrijving door de gemeenten van de laatste
wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling (Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1990),
zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 januari 2000 tot wijziging van voornoemd koninklijk
besluit (Belgisch Staatsblad van 1 maart 2000) en door de omzendbrief van 7 februari 2000
betreffende de registratie van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging (Belgisch
Staatsblad van 4 maart 2000).
Ten einde mogelijke verwarring of eventueel tegenstrijdige informatie tussen de
informatietypes 152 en 153 te vermijden werden de programma’s voor het bijwerken van de
informatie met betrekking tot de laatste wilsbeschikking in het Rijksregister aangepast zodanig
dat nog enkel het IT 153 zal kunnen bijgewerkt worden.

Samenstelling van de informatie
De verklaringen inzake de keuze van de wijze van lijkbezorging worden in het Rijksregister van de
natuurlijke personen opgenomen met de datum van de bedoelde verklaring.

Structuur 1
De eerste structuur van de informatie bevat:
de datum waarop de verklaring wordt afgelegd : 8 cijfers;
de code die de inhoud van de verklaring weergeeft:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

code 1 :
code 2 :

begraving van het stoffelijk overschot.
lijkverbranding (voor code 2 beperkte geldigheidsduur die overeenkomt met de
inwerkingtreding van de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 januari 2000,
hetzij 11 maart 2000). De code 2 blijft behouden voor de verklaringen uit het
verleden.
code 3 : crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de
begraafplaats.
code 4 : crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats.
code 5 : crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de strooiweide van de
begraafplaats.
code 6 : crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee.
code 7 : crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de
begraafplaats of in de Belgische territoriale Zee.
code 8 : crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de
begraafplaats.
code 9 : crematie gevolg door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.
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Structuur
O.C.
N N

I.T.
1 5

Operatiecodes
Dienstcode

2

:
:

D
0

DATUM
D D M

M

J

J

J

J

CODE
N

10 en 13
0

Er wordt geen historiek bijgehouden van de informatie.
In geval van wijziging van de verklaring wordt alleen de informatie van de recentste verklaring
opgenomen. In de gevallen van herroeping van de verklaring zonder een nieuwe beschikking, van
afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters, of van afschrijving naar het buitenland wordt
geen enkele informatie bewaard.

Structuur 2
De tweede structuur voorziet in het registreren van het IT 152 voor de personen jonger dan 16 jaar; zij
bevat de volgende gegevens:
•
•
•
•

de datum van de verklaring;
de code die de inhoud van de verklaring weergeeft (zie structuur 1);
het identificatienummer van de wettelijke vertegenwoordiger;
de naam en de eerste voornaam van deze wettelijke vertegenwoordiger (voluit geschreven).

O.C.
N N

I.T.
1 5

DATUM
D D M

M

J

J

J

IDENTIFICATIENUMMER
N N N N N N N

N

N

N

N

2

D
0

J

CODE
N

GRAFIEK
X X X
X X X
|______________________|
max. 60 tekens

Er wordt gecontroleerd of de wettelijke vertegenwoordiger opgenomen is in het Rijksregister en of deze
ouder is dan 18 jaar. In speciale gevallen, waar de wettelijke vertegenwoordiger jonger zou zijn dan 18
jaar, dient het dossier voorgelegd te worden aan de centrale diensten van het Rijksregister te Brussel.
Er wordt geen historiek bijgehouden van de afgelegde verklaringen.
De toegelaten dienst- en operatiecodes voor de tweede structuur zijn dezelfde als voor de eerste
structuur.

IT152 – Versie 15.05.2016

Pagina 2

INFO 152

Code

T-L-S

Vertaling – Traduction – Übersetzung

1

F
N
D
F
N
D
F

Inhumation des restes mortels
Begraving van het stoffelijk overschot
Beerdigung
Incinération
Lijkverbranding
Feuerbestattung
Crémation suivie de l’inhumation des cendres dans l’enceinte du cimetière
Crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de
begraafplaats
Einäscherung mit anschliessender Beerdigung
Crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière
Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de
begraafplaats
Einäscherung mit anschliessender Beisetzung der Urne in einer Urnenwand
Crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du
cimetière
Crematie gevolgd door verstrooiïng van de as in de strooiweide van de
begraafplaats
Einäscherung mit anschliessender Verstreuung der Asche auf einer dazu
bestimmten Parzelle des Friedhofs
Crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge
Crematie gevolgd door verstrooiïng van de as in de Belgische territoriale zee
Einäscherung mit anschliessender Verstreuung der Asche auf dem an das
belgische Staatsgebiet angrenzenden Küstengewässer
Crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière
ou la mer territoriale belge
Crematie gevolgd door uitstrooiïng van de as op een andere plaats dan de
begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
Einäscherung mit anschliessender Verstreuung der Asche an einem anderen Ort
als einem Friedhof oder den belgischen Hoheitsgewässern
Crémation suivie de l’inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière
Crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de
begraafplaats
Einäscherung mit anschliessender Beerdigung der Asche an einem anderen Ort
als einem Friedhof
Crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le
cimetière
Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de
begraafplaats
Einäscherung mit anschliessender Aufbewahrung der Asche an einem anderen
Ort als einem Friedhof

2

3

N
4

D
F
N
D

5

F
N
D

6

F
N
D

7

F
N
D

8

F
N
D

9

F
N
D
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