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CREMATIE-A S VERVOEREN NA AR HET BUITENL AND

Als u een urn of asbus wilt meenemen of de crematie-as wilt verstrooien in het buitenland, dan is het 
belangrijk om te weten dat ieder land haar eigen regels heeft. Vraag voor vertrek naar het betreffende 
land aan de ambassade welke regels er gelden voor uw bestemming.

Internationale akte van overlijden

Bij een overlijden in Nederland wordt altijd aangifte gedaan bij de gemeente waar de persoon is 
overleden. U ontvangt hiervan een schriftelijke akte van overlijden. Voor het uitvoeren van as naar 
het buitenland zijn geen wettelijke documenten vereist. Toch kan het verstandig zijn om een kopie 
van de akte van overlijden bij de urn of asbus te voegen. Wilt u helemaal beslagen ten ijs komen neem 
dan ook een internationale akte mee. Alle gemeenten in Nederland kunnen de akte van overlijden 
ook als internationale akte voor u uitdraaien. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden, namelijk 
nogeens de prijs van een standaard akte. 

Verklaring van het crematorium

Een tweede document dat goed is om bij de as te voegen is een verklaring van het crematorium, 
liefst in de Engelse taal, waarin staat dat de as in de urn of asbus van de overledene is.

Algemene richtlijnen voor meenemen van crematie-as in het vliegtuig als handbagage:

• De urn/asbus mag niet groter zijn dan 55 x 40 x 25 cm.
• De urn/asbus mag niet zwaarder wegen dan 10 kg. 
• De urn/asbus moet goed verpakt zijn.
Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben op hun website informatie staan over dit onderwerp. 
Natuurlijk kunt u voor de zekerheid ook telefonisch contact opnemen met uw luchtvaartmaatschappij. 
Heeft u bijvoorbeeld een asbus van metaal of ander materiaal waar een röntgenapparaat niet doorheen 
kan kijken, dan moet de urn worden ingecheckt als ruimbagage. 

De as kort na de crematie meenemen

Als u op korte termijn na de crematie de as wilt meenemen naar het buitenland, moet u de officier 
van justitie om ontheffing van de bewaartermijn vragen. Zonder deze ontheffing moet u de wettelijke 
bewaartermijn van één maand aanhouden voordat u de as mag uitvoeren.
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