Registratie formulier overlijden - uitleg
Instructie
Dit is een belangrijk formulier voor de begraafplaatshouder of het
crematorium.
Met dit formulier wordt een wettelijk registratienummer aan een uitvaart en
kist toegekend. Ingevolge artikel 8 der wet op de lijkbezorging (stbl. 133).
Met dit formulier en het unieke nummer wordt het mogelijk voor de
begraafplaats- of crematoriumhouder om de kist met overledene te
identificeren zonder de kist te hoeven openen.
Het toegekende registratienummer moet daarom ook als kleine sticker op de
uitvaartkist worden geplakt. Bijvoorbeeld een kleine papieren sticker of een
stukje schilders-tape met het nummer welke onderaan het hoofdeinde wordt
geplakt of aan de onderkant van een handgreep.
Na identificatie mag de sticker eventueel door de begraafplaats- of
crematoriumhouder worden verwijderd om ontsiering van de kist te
voorkomen.
Bij een crematie wordt mede aan de hand van dit nummer een registernummer
toegewezen door een steentje met een nummer op of in de kist te leggen wat
meegaat bij de invoer in de oven.
Het wettelijke registratienummer mag zelf worden samengesteld,
bijvoorbeeld de geboortedatum met een unieke toevoeging van de initialen
(ABC-01011910).
Overhandig het ondertekende formulier volledig ingevuld samen het verlof aan
de beheerder van de begraafplaats of het crematorium. Doe dit tijdig voor de
uitvaart.

Vergeet dit formulier en de sticker op de kist niet!
Dit voorkomt vertraging en vervelende situaties vlak voor de
uitvaartplechtigheid.
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Registratie formulier overlijden
Opdrachtgever:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Wettelijk registratienummer:
Plaats sticker op kist:
Personalia overledene
Naam:
Adres en woonplaats:
Geboortedatum en plaats:
Overlijdensdatum en plaats:
Uitvaart

Begrafenis

Crematie

Datum en tijdstip uitvaart:
Naam crematorium/begraafplaats:
Plaats crematorium/begraafplaats:
Gemeentelijk verlof aanwezig ?

Ja (verkregen bij aangifte gemeente van overlijden)

Aanvullende verklaring in geval van crematie:
Er zijn geen implantaten met ingebouwde batterijen (pacemaker/ICD e.d.)
aanwezig in het lichaam van de overledene.
Er is geen Radionucliden (Jodium therapie 1-125 – implantaat) aanwezig.
Er is geen glas (brillenglazen, fotolijstjes, sierraden e.d. ) aanwezig in de kist.
Er is geen elektronica met batterij (mobiele telefoon, iPod etc.) aanwezig in de kist.

Handtekening
opdrachtgever:
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……………………………………….…. Datum: ………………….…

