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Keuze aangeven.

Na ongeveer een week ontvangt de opdrachtgever van de crematie (dus niet de uitvaartverzorger) 
een schrijven van het crematorium. Met de vraag om aan te geven welke asbestemming gewenst is. 
De opdrachtgever vult het formulier in en zend deze voor de aangegeven termijn weer retour naar 
het crematorium. 

Asbestemming.

Na de crematie wordt de as bewaard in een speciale asbus. Daarop staan de persoonlijke gegevens 
van de overledene en het crematienummer. Na de crematie wordt de asbus in een voor de nabe-
staanden niet toegankelijke, algemene nis geplaatst voor de wettelijke verplichte bewaarperiode 
van 30 dagen. Dit is een regel van de overheid. Na deze periode kan de as de uiteindelijke 
bestemming krijgen. Het zijn de nabestaanden die deze uiteindelijke asbestemming bepalen.  
In Nederland kan en mag veel. Uiteindelijk bepaalt de opdrachtgever van de crematie wat er met 
de as gebeurd. Men mag de as: begraven, verdelen, uitstrooien, vervoeren naar het buitenland, 
verwerken (bijvoorbeeld in een sieraad) of natuurlijk bewaren. De meest gebruikelijke moge-
lijkheden op een rij. Aan alle manieren van asverstrooiing zijn kosten verbonden, vraag hierom bij 
het crematorium waar de crematie is uitgevoerd. 

De mogelijkheden:
A. verstrooien
B. bewaren
C. een combinatie van A en B
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Crematie as verstrooien.

A. Verstrooien op het crematoriumterrein
De as kan worden verstrooid op het strooiveld van het crematorium. Dit gebeurt door de mede-
werkers van het crematorium. De nabestaanden kunnen daarbij aanwezig zijn. De asverstrooiing 
gebeurt na de verplichte bewaarperiode van 30 dagen. 

A. Verstrooien op een dierbaar plekje (in de natuur)
Wilt u dat de as wordt verstrooid op een speciaal plekje in de natuur? Ook dat is mogelijk. De beste 
manier is om aan de uitvaartondernemer aan te geven dat u de as mee naar huis wilt nemen. Na de 
wettelijke verplichte bewaartijd van 30 dagen ontvangt u een bericht dat de as tot uw beschikking is. 
Het crematorium zal met u een afspraak maken wanneer u de as kunt komen afhalen.

A. Verstrooien op zee per schip
Vanuit diverse havens aan de Nederlandse kust vertrekken ongeveer 6 keer per jaar de boten met de 
asbussen van de overledenen die op zee verstrooid willen worden. Meestal gebeurt dit zonder aanwe-
zigheid van de familie.

A. Verstrooien in het buitenland
Wil men de as verstrooien in het buitenland, bijvoorbeeld het geboorteland van de overledene of een 
vakantieland waar de overledene graag kwam, dan zal men de formulieren die bij de afgifte van de 
asbus worden afgegeven en de buitenlandverklaring, bij de asbus moeten bewaren. Crematoria geven 
deze verklaringen in de Engelse taal af. U kunt zo’n verklaring vragen bij het crematorium.
Voor het vervoer van de asbus gelden geen speciale regels. In een vliegtuig gaat de asbus als hand-
bagage mee.

B. Het plaatsen van de urn in het columbarium of urnengalerij
Alle crematoria en bijna alle begraafplaatsen hebben een columbarium (ook wel urnengalerij 
genoemd) ingericht. Een columbarium is een muur waar de urn in geplaatst kan worden. Er zijn 
verschillende soorten columbaria en iedere begraafplaats en ieder crematoriumterrein heeft een 
columbarium op zijn eigen manier ingericht. Het kan zijn dat de muur open nissen heeft waarin men 
de asbus kan plaatsen. Sommige nissen kunnen afgesloten worden met een stenen plaat waar de naam 
van de overledene in kan worden gegraveerd. Als het de wens is de asbus op deze manier te bewaren, 
dan is het verstandig om vooraf de plaats te gaan bekijken.
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Crematie as bewaren.

B. Het plaatsen van de urn in een urnengraf
Wil men de asbus niet in een columbarium plaatsen dan heeft de begraafplaats de mogelijkheid de 
asbus te begraven in een speciaal urnengraf. Ook dit is een graf waar meerdere urnen in geplaatst 
kunnen worden. 

B. De urnentuin
Op diverse begraafplaats kan men de urn in de urnentuin worden geplaatst. In de urnentuin staan 
de urnen bovengronds. Het biedt uitkomst voor mensen die gekozen hebben voor een crematie, 
maar toch behoefte hebben aan een herdenkingsplaats.

B. De urn mee naar huis nemen
Daar de as na de wettelijke bewaartermijn vrij wordt gegeven, kan de as mee naar huis worden 
genomen. Men kan er dan voor kiezen de as ergens in huis of in de tuin te plaatsen. De keuze is 
geheel aan de nabestaanden.

B. De as bewaren in een sieraad
Er zijn sieraden waar men een klein gedeelte van de as in kan bewaren. Denk daarbij aan een ring 
of een medaillon. De as kan worden verdeeld over een aantal sieraden.
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