
Laatste Wilsbeschikking 
Afdeling / Identiteitsgroep (*) ………………………….  

 

De “Laatste Wilsbeschikking” is bedoeld om elk lid van de afdeling / identiteitsgroep  van de 

Bond van Wapenbroeders in de gelegenheid te stellen zijn/ haar wilsbeschikking bij 

overlijden aan het bestuur van de afdeling/ identiteitsgroep kenbaar te maken en een 

duplicaat aan de naaste familie ter beschikking te stellen. 

 

Om te zorgen dat uw bestuur correct kan reageren bij het overlijden van een lid van de 

afdeling/ identiteitsgroep, kunt u dit formulier invullen, ondertekenen en terugsturen naar de 

dienstverlener of de secretaris van uw afdeling/ identiteitsgroep (postadres en e-mailadres 

vermelden). 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… 

 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………… 

 

1. Ik stel het wel/ niet (*) op prijs dat bij mijn uitvaart een deputatie van de  

Afdeling / Identiteitsgroep (*) ………………………………, eventueel aangevuld met 

vertegenwoordigers van andere afdelingen/ identiteitsgroepen, aanwezig is. 

2. Een uitvaart met Bondseer (**) stel ik wel/ niet (*) op prijs. 

3. Een uitvaart met beperkte Bondseer (**) stel ik wel/ niet (*) op prijs. 

4. Eventuele verdere wensen:  

 

……………………….. 

      (Handtekening) 

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is. 

(**) Bij uitvaarten met Bondseer zijn er 2 mogelijkheden: Uitvaart met Bondseer of uitvaart 

met beperkte Bondseer. 

Uitvaart met Bondseer 

Op de kist wordt de Nationale vlag gelegd. Op de Nationale vlag mogen slechts 

Defensieattributen gelegd worden, te weten: Van hoofdeinde uit naar beneden het 

hoofddeksel van de overledene, zijn/ haar eventuele onderscheidingstekens (op een 

donkerblauw of paars kussen) en een sabel, indien de overledene een officier of 

onderofficier met de rang van adjudant onderofficier was. 

 

Uitvaart met beperkte Bondseer 

Op de kist wordt geen Nationale vlag gelegd. Op de kist mag alles worden gelegd (de eerder 

genoemde defensieattributen, maar ook bloemen, kransen, foto’s, etc.) 

 

De uitvoering is voor beide ceremonies gelijk en geheel gekoppeld aan gebruikelijke burger 

uitvaartdiensten, met dien verstande dat een aantal Defensie-elementen in de uitvoering zijn 

opgenomen.  

 


