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GEMEENTERAAD
Zitting van 
Schriftelijke vraag

Schriftelijke vraag van raadslid Anneke Luyckx: Tussenkomst OCMW bij 
begrafenissen 

Indiener(s)
Anneke Luyckx (Vlaams Belang); 

Gericht aan
Sofie Heyrman; 

Bondige toelichting
In bepaalde gevallen komt het OCMW tussen in de begrafeniskosten van een overledene. Graag 
had ik geweten wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor tussenkomst en 
waaruit dat pakket bestaat. Ik bedoel daarmee: hoeveel en welk drukwerk, materiaal van de kist, 
eventueel een koffietafel, soort urne, soort grafzerk, enzovoort.

Zijn deze voorwaarden opgelegd door de hogere overheid of is elke gemeente vrij in het 
bepalen ervan?  Zijn er basisvoorwaarden die door elk OCMW aangevuld kunnen worden? Is er 
een pakket dat voorzien wordt of hangt dat af van geval per geval?
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bijlagen

sch riftel,ijke vraag begrafenis

GeAchte mevrouw Luyckx

Naar aanteiding vàn uw vragen betreffende de tussenkomsten in begrafenissen vanuit het
OCMW, kunnen we u het votgende meedelen.

Er zijn twee mogel.ijkheden om tussen te komen, n[.

een familielid/erfgenaam stelt de vraag naar financiële steun voor de begrafenis van de
overledene. ln dit gqval. zal. nagegaan worden of de huLpvrager financieel onvermogend
is. De huLpvrager dient zijn vraag te rithten tot het bevoegd OCMW. lndien er geen
financiële ruimte is en betrokkene verbl.ijft feitel.ijk op ons grondgebied, zorgt het
OCMW voor een menswaardige beQrafenis van de overledene. lndien btijkt dat er wel
financiële ruimte is, kan het OCMW nog gedeettelijk tussenkomen. De tussenkomst
wordt op maat van de hutpvrager bekeken.
niemand van de er.fgenamen wenst de begrafenis op zich te nemen of er zijn geen
familieleden/erfgenamen. Ats de overledene zich op dat moment op ons grondgebied
bevindt, dan neemt het OCMW de kosten van de begrafenis ten laste en vordert
eventueel de kosten terug bij de erfgenamen of bij de overLedehe.

Ook hiei' is het een autonome beoordeling van het Bijzonder Comité Socia[e Dienst om a[ dan
niet terug te Vorderen, hetzij.van de erfgenamen hetzij van de overtedene

Via een overheidsopdracht wordt hèt dossier gegund aan een begrafenisondernemer gedurende

3 jaar.

ln het-l.aatste bestek vah 2018 werd hetvoLgende opgenomen:eenvoudigê grafkist, eenvoudige
urne, ee.nvoudig naamptaatje bij crematie, 75 rouwbrieven, L50 rciuwprenten, dragers, dienst,
aangifte en administratieve formal.iteiten, Lijkwagen, ceremoniemeester, burgerl.ijke dienst of
kerkel.ijke dienst, verzorging en opbáring, overbrengen van overtedene naar het funerarium.
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Etk OCMW is vrij om te bepalen hoeveet en wat er voorzien wordt per begrafenis. Wij kie.zen

steeds voor dit standaardpakket, tenzij de erfgenamen ervoor kiezen om geen dienst te houden

of geen kaartjes te voorzien.

De regetgeving stel.t dat ei een minimal.e begrafenis moet zijn en art. L van de oiganieke wet
stelt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen:

ln opdracht:

an Verhulst
algemeen directeur

an Lieven Dehandschutter
burgemeesterschepe


