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EISEN VOOR HET RAPATRIERING VAN MENSELIJKE RESTEN  

NAAR TRINIDAD EN TOBAGO 
 

Wees geinformeerd van de volgende procedure over het importatie van Menselijke Resten naar 

Trinidad en Tobago van overledene Trinidad en Tobago onderdanen. 
 

 De familie/importeur van Menselijke Resten meten contact nemen me de 

begrafenisonderneming in het land waar het dood gebeurde; 
 

 De documenten voor het verzenden van Menselijke Resten zijn de volgende: 
 

− Originele letter uitgegeven door het Bevoegde autoriteit van het plaats de dood die 

verklaart de echtheid van de documenten voor het vervoer van de overledene; 

− Originele overlijdensakte; 

− Originele letter van niet-besmetelijke ziekte uitgegeven door het Gezondheids Dienst 

in he buitenland; 

− COVID 19 PCR-test; 

− Originele bewijs om de Menselijke Resten te behandelen of vervoeren; 

− Originele certificaat van balseming van het buitenlandse begrafenisonderneming; 

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

− Specificaties van de reisarrangements en contact gegevens van het 

begrafenisonderneming die de resten zal ontvangen. 
 

 De Begrafenisonderneming in het land waar de dood gebeurde moet de bovenbedoelde 

originele documenten doorgeven aan de Ambassade van Trinidad en Tobagon 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 naar de 

begrafenisondernemer. 
 

 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 naar de begrafenisondernemer 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. 
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Betreffend aan de importatie van Menselijke Resten naar Trinidad en Trobago of overlevende die 

niet onderdanen zijn van Trinidad en Tobago, het volgende procedure moet worden 

gerespecteerd:  

 

 De directe familie van de overledene moet verbindingen hebben met Trinidad en Tobago 

en is gevraagd een letter te overleggen aan de Secretaris Generaal van de Ministerie van 

Nationaal Veiligheid. De gegeefde informatie moet de naam van de overledene, zijn/haar 

nationaliteit op het moment van de dood, de verbonding met de overledene en de reden 

voor het vragen dat de overleden in de Republiek Trinidad en Tobago wordt begraven 

omvatten. De letter moet ook de verbindingen van de overledene met Trinidad en Tobago 

vaststellen. 

 

 De goedkeuring voor de importatie van Menselijke Resten van buitenlanders MOET op 

voorhand worden gegeven voor reisarrengements worden genomen voor het vervoer van 

de overledene naar Trinidad en Tobago. 

 

 Wanneer de goedkeuring wordt gegeven, de voorafgegeevde procedure voor de importatie 

van Menselijke resten naar Trinidad en Tobago van overledene Trinidad en Tobagogo 

onderdanen moet worden gevolgd, en de geannuleerde paspoort van de overledene moet 

worden voorgelegd. 
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