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EISEN VOOR HET RAPATRIERING VAN ASSEN  

NAAR TRINIDAD EN TOBAGO 
 

Wees geinformeerd van de volgende procedure over het importatie van assen naar Trinidad 

en Tobago van overledene Trinidad en Tobago onderdanen. 

   

 De documenten voor het verzenden van assen zijn de volgende 

 

− Originele overlijdensakte;  

− Originele crematieakte; 

− Originele overlijden declaratie van de directeur van het begrafenisonderneming; 

− Originele letter van het begrafenisonderneming dat de urn alleen de assen van het 

overledene bevat; 
− Originele paspoort van Trinidad en Tobago van de overledene (voor annulatie). 

  

 De originele documenten moeten worden verzenden aan de Ambassade van Trinidad 

en Tobago in Brussel, België voor authentificatie. Een originele beëdigde Englese 

vertaling moet worden toegevoegd aan alle documenten die niet in het Engels zijn. 
 

 De officiele stempel van de Ambassade van Trinidad en Tobago in Brussel wordt 

aangebracht aan alle document en parafeerd door de gemachtigde officier van de 

Ambassade. De originele documenten worden teruggestuurd. 
 

 Een frankeer kost van €13 moet overgemaakt worden op het rekeningsnummer van de 

Ambassade van de Republiek Trinidad en Tobago in Brussel om de documenten terug 

te sturen via aangetekende zending, de gegevens zijn de volgende: 

 

Bpost Bank  

Markiestraat 1/2, 1000  

Brussels, Belgium 

IBAN Code BE83 0004 7019 9315 

BIC Code BPOTBEB1 
 

U hebt ook de mogenlijkheid om een koerriersdienst aan uw kosten te vragen om uw 

documenten terug te krijgen. Het is dan niet nodig om de angetekende zending te 

betalen. 
 

 Alle aanvragen voor repatriering van assen MOETEN de goedkeurung op voorhand 

van de inspecteur van de douane dienst krijgen vooralleer reisarrengements voor het 

vervoeren van de assen naar Trinidad en Tobago worden gemaakt. 

 

 De person die de assen reaptrieerd moet de urn die de assen bevat aan de douane 

ambtenaar melden bij aankomst in het haven van binnenkomst in Trinidad en Tobago.  
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