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Vaststellen van het reglement over de tenlasteneming van begrafenis- en crematiekosten
Bevoegdheid
Juridische grond

Feiten, context en
argumentatie
Advies
Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40.
Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder artikel 870.
Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het
bijzonder artikel 14.
» Beslissing van de OCMW-raad van 26 augustus 2014 over reglement inzake
ten laste name van begrafeniskosten van behoeftige personen zonder
erfgenamen of waarvan de erfgenamen de erfenis hebben verworpen.
» Beslissing van de OCMW-raad van vandaag over hetzelfde onderwerp.
» Het is wenselijk om het bestaande reglement te wijzigen en de bedragen uit
2014 te indexeren.
» Aangezien zowel de gemeente als het OCMW betrokken zijn in het proces,
wordt het reglement in beide raden ter goedkeuring voorgelegd.
» Gunstig advies van 8 februari 2022 van het bijzonder comité sociale dienst.
» De uitgaven zijn voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het reglement over de tenlasteneming van begrafenis- en crematiekosten vast te
stellen.
Artikel 2
Het reglement treedt in werking vanaf heden.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» team personeel en organisatie: de beslissing publiceren op de gemeentelijke
website.
» team personeel en organisatie: de beslissing melden aan de
toezichthoudende overheid.
» team personeel en organisatie: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» team financiën: 1.
» team sociale zaken en thuiszorg: 1.
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REGLEMENT OVER DE TENLASTENEMING VAN BEGRAFENIS- EN
CREMATIEKOSTEN
Artikel 1
Wanneer iemand overlijdt, wordt in eerste instantie verwacht dat de familieleden
de uitvaart regelen en betalen. De gemeente neemt enkel de kosten van
begrafenis en crematie van behoeftige personen ten laste.
Artikel 2
De gemeente neemt de begrafenis- en crematiekosten ten laste mits voldaan is
aan volgende voorwaarden:
- De gemeente of het OCMW is bevoegd, met andere woorden de
overledene staat op het moment van overlijden ingeschreven in het
bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van de gemeente of het
OCMW is wettelijk gehouden om tussen te komen.
- De overledene is behoeftig.
- Er is geen erfgenaam die verplicht kan worden om de uitvaartkosten te
betalen, met andere woorden de erfgenamen hebben de nalatenschap
verworpen via een verklaring bij een notaris, zijn zelf onvermogend of
zijn niet tot onderhoud gehouden ten aanzien van de overledene. De
aanvrager draagt hierbij de bewijslast.
Artikel 3
De aanvrager vraagt de tenlasteneming aan bij het OCMW voor de begrafenis of
crematie heeft plaatsgevonden. De persoon die de begrafenis regelt met de
begrafenisondernemer zonder vooraf toelating te vragen aan het OCMW, kan de
gemeente niet verplichten om de kosten te betalen.
De beslissing om tussen te komen in de kosten, zal steeds het voorwerp uitmaken
van een sociaal onderzoek. Er zal steeds nagegaan worden of de familie of
nabestaanden bereid zijn om de begrafenis te regelen en de kosten te betalen. In
eerste instantie zullen steeds de beschikbare gelden van de overledene worden
aangewend om de kosten te betalen.
Indien de overledene geen beschikbare gelden heeft en de familie niet in staat is
om de kosten te dragen, worden volgende stappen gevolgd:
- Het OCMW contacteert de begrafenisondernemer die door de
overledene en/of erfgenamen werd aangeduid. Indien er geen
begrafenisondernemer werd gekozen, zal het OCMW volgens beurtrol
een begrafenisondernemer uit de gemeente en/of omliggende
gemeenten kiezen, mits zij de voorwaarden van dit reglement
aanvaarden. De keuze van de overledene over begrafenis of crematie
wordt hierbij gerespecteerd.
- De gekozen begrafenisondernemer maakt een offerte op en bezorgt
deze aan het OCMW.
- Het OCMW bevestigt, na goedkeuring door de voorzitter van het
bijzonder comité sociale dienst, de offerte.
- De begrafenisondernemer maakt binnen de 30 dagen na de begrafenis of
crematie de factuur over aan de gemeente.
- De factuur, die voorzien is van een gedetailleerde kostenweergave,
wordt gecontroleerd door de gemeente en via het OCMW ter
goedkeuring voorgelegd aan het bijzonder comité sociale dienst.
- Na goedkeuring wordt de factuur door de gemeente rechtstreeks
betaald aan de begrafenisondernemer.
Artikel 4
De gemeente neemt de kosten van de begrafenisondernemer ten laste voor
volgende maximumbedragen:
Zonder crematie en zonder dienst
€ 1.310,00
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Zonder crematie en met dienst in aula
Met crematie en zonder dienst
Met crematie en met dienst in aula

€ 1.740,00
€ 1.490,00
€ 1.920,00

Voormelde maximumbedragen worden verminderd in volgende gevallen:
- Vervoer naar funerarium van maandag tot en met zaterdag tussen 8u00
en 19u00: - € 50,00.
- Opbaring in funerarium van maandag tot en met zaterdag tussen 8u00
en 19u00: - € 50,00.
- Kerkdienst in plaats van dienst in aula: - € 85,00
Een crematie kan enkel plaatsvinden in het crematorium UITZICHT en wordt door
het crematorium tegen kostprijs gefactureerd aan de gemeente.
Volgende zaken kunnen geen deel uitmaken van de tussenkomst:
- Grafzerk
- Koffietafel of -maaltijd
- Bloemen
- Drukwerk
- Graf- en grondconcessies en concessies op columbarium
De familie kan aan de begrafenisondernemer melden dat zij ervoor kiezen om
extra zaken te voorzien voor de begrafenis of crematie dan deze die door de
gemeente worden ten laste genomen. In dit geval gebeurt er een gesplitste
facturatie voor de meerkost.
Artikel 5
De gemeente stelt alles in het werk om de tussenkomst terug te vorderen door:
- Het invorderen van begrafenisvergoedingen die worden verleend door
externe instanties.
- Het instellen van een vordering tot verhaal op goederen die behoren tot
het actief van de nalatenschap.
- Het verhalen op de erfgenamen wanneer achteraf blijkt dat er toch
voldoende roerende of onroerende goederen aanwezig zijn in de
nalatenschap om (een deel van) de kosten te dragen.
- Het verhalen op de wettelijke onderhoudsplichtigen.
get. Marijn De Vos
Algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

get. Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter

Vaststellen van het reglement over de tenlasteneming van begrafenis- en crematiekosten
Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met code 8653-6929-7601-7604

3/3

