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Handleiding uitvaart met Bondseer 
en met beperkte Bondseer 

 
1. Wapenbroeders hebben recht op een voor hun waardige uitvaart. 

Binnen de Bond van Wapenbroeders bestaat daarvoor de mogelijkheid om met 

Bondseer te worden begraven of gecremeerd. Wapenbroeders kunnen dit kenbaar 

maken door het invullen van een “Laatste Wilsbeschikking” (zie Bijlage A) die bij de 

dienstverlener of secretaris van de eigen afdeling of identiteitsgroep wordt bewaard. 

 

Binnen het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT 

WZ-NL) is het Exercitieteam hiervoor speciaal opgeleid en getraind. Dit team 

begeleidt haar kameraden naar hun laatste rustplaats. 

 

Teneinde de Wapenbroeder en/of de familie inzicht te verschaffen over de uitvaart 

met Bondseer, is er een video geproduceerd met de medewerking van het 

Exercitieteam van het RCT WZ-NL, klik hier.  

 

2. Na het overlijden van een Wapenbroeder kan de directe familie bij het bestuur van de 

afdeling of de identiteitsgroep, waartoe de Wapenbroeder behoort, kenbaar maken 

dat een uitvaart met Bondseer wordt gewenst. De eerder genoemde “Laatste 

Wilsbeschikking” kan als een ondersteuning bij het overleg met de familie worden 

gehanteerd. 

 

3. Het bestuur van de afdeling of de identiteitsgroep, waartoe de Wapenbroeder 

behoort, controleert of de overledene daadwerkelijk lid is van de BvW en stelt 

vervolgens de Algemeen Secretaris van de Bond van Wapenbroeders en in afschrift 

tevens de Coördinator Uitvaarten met Bondseer onmiddellijk in kennis van het 

overlijden van de Wapenbroeder en de wens om met Bondseer afscheid te nemen 

van de overledene.   

 

4. De Algemeen Secretaris is telefonisch te bereiken via: 

o mailadres:  secretaris@wapenbroeders.nl  

o telefoonnummer: 06-15350396, 

 

met een kopie aan de Coördinator Uitvaarten met Bondseer 

o mailadres:  uitvaartbondseer@wapenbroeders.nl 

 

5. Bij deze melding worden zo veel mogelijk bijzonderheden opgenomen, zoals: 

o naam en adresgegevens van de overleden Wapenbroeder; 

o naam van de contactpersoon van de familie; 

o naam van de afdeling of identiteitsgroep; 

o datum van overlijden; 

o indien bekend: datum, tijdstip en locatie uitvaart (kerk, crematorium, 

begraafplaats e.d.) en de gegevens van de uitvaartondernemer; 
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o bijzondere wensen van de familie. 

 

6. De Algemeen Secretaris neemt contact op met de Coördinator Uitvaarten met 

Bondseer,  

te bereiken via uitvaartbondseer@wapenbroeders.nl of via  

o telefoonnummer : 06 – 51238413 

o bij geen gehoor : 0475 – 350395 

 voor nadere toelichting en eventueel aanvullende informatie. 

 

7. De Coördinator Uitvaarten met Bondseer: 

 

o neemt, indien de datum en het tijdstip van de uitvaart bekend zijn, allereerst 

contact op met de beschikbare Commandant Exercitieteam RCT WZ-NL en 

onderzoekt de mogelijkheid om een detachement beschikbaar te stellen voor 

de uitvaart met Bondseer op genoemde datum en genoemd tijdstip. 

 

o neemt, indien datum en tijdstip van de uitvaart nog niet bekend zijn, eerst 

contact op met de familie c.q. contactpersoon van de familie om nadere 

informatie hierover te verkrijgen. 

 

o neemt vervolgens contact op met de familie c.q. contactpersoon van de 

overledene en stemt de bijzonderheden af  zoals: 

▪ de werkwijze van het Exercitieteam; 

▪ geen andere attributen op de kist dan de NL-vlag, het persoonlijk 

hoofddeksel, de eventuele onderscheidingen en eventueel een sabel 

(overledene vanaf de rang van adjudant onderofficier en hoger); 

▪ de inhoud van de uitvaart met Bondseer en de consequenties hiervan; 

▪ het verkrijgen van de toestemming voor de uitvoering van de uitvaart 

zoals besproken en het maken van afspraken hierover. 

 

o stemt na de verkregen toestemming af met de begrafenisondernemer ten 

aanzien van het verloop van de uitvaart met Bondseer, en de inzet van de 

commandant alsmede 5 of 6 slippendragers bij de uitvaart, de banier-/ 

vlagdrager en eventueel de trompettist voor de Taptoe. 

 

o neemt tevens contact op met het bestuur van de afdeling /identiteitsgroep,  

bespreekt de eerder vermelde bijzonderheden van de uitvaart en maakt 

eventueel afspraken.  

 

o draagt zorg dat: 

▪ de Commandant Exercitieteam na de uitvaart met Bondseer het aantal 

verreden km’s voor 2 auto’s verzamelt voor de declaraties.  

▪ deze informatie vervolgens aan het Bondsbestuur doorgeeft voor de 

financiële afdoening.  

 

8. De mogelijkheid is aanwezig dat een betrokken familielid rechtstreeks contact 

opneemt met de Coördinator Uitvaarten met Bondseer voor een uitvaart met 

Bondseer.  
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De coördinator koppelt allereerst terug met de Algemeen Secretaris voor goedkeuring 

van de uitvaart met Bondseer. Na de verkregen goedkeuring worden de stappen 

doorlopen als vermeld in punt 7 en 9.  

 

9. Beperkte Bondseer.  

Indien de familie van de overleden Wapenbroeder andere dan de eerder genoemde 

attributen (bijvoorbeeld bloemen of foto’s) op de kist wenst te plaatsen, kunnen deze 

niet op de NL-vlag worden gelegd. De ceremonie vindt dan plaats zonder dat de NL-

vlag over de kist is gedrapeerd. Er wordt dan gesproken van een begrafenis of 

crematie met beperkte Bondseer. Overigens vinden de voorbereidingen en de 

ceremonie op identieke wijze plaats als bij Bondseer.  

 

 

Bijlagen: Bijlage A (Laatste Wilsbeschikking).        Versie: 4, datum: 01-12-2021. 
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Bijlage A (Laatste Wilsbeschikking) 

bij Handleiding uitvaart met Bondseer en met beperkte Bondseer 

 

. 

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

 

De “Laatste Wilsbeschikking” is bedoeld om elk lid van de Afdeling / Identiteitsgroep (*) ……. 

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 secretaris van uw afdeling/ identiteitsgroep (*) (postadres en e-mail 

adres vermelden). 

 

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

 

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

 

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

 

E-mail adres: …………………………………………………………………………………………… 

 

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 
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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.  


