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In opdracht:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Vergadering van 13 juni 2017

Aanwezig:
Karolien Grosemans, voorzitter
Domien Buekers, Hilde Mellen, Lore Michiels, Maria Stiers, Evi 
Thijs, Erica Uten, leden
Jo Briers, secretaris

Verontschuldigd: Marina Franssens, Ronald Steegmans, leden

Afwezig: /

AGENDAPUNT:
Wijziging van het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 9 juli 2013 met betrekking tot 
het reglement voor de ten laste name van begrafeniskosten.

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 september 2004 met betrekking 
tot het reglement voor de ten laste name van begrafeniskosten; het besluit van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van 28 mei 2009 met betrekking tot het reglement voor de ten laste name van 
begrafeniskosten; het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 9 juli 2013 met betrekking 
tot de wijziging van het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 mei 2009 met 
betrekking tot het reglement voor de ten laste name van begrafeniskosten;
Gelet op het voorliggende reglement waarin de tussenkomst door het OCMW in de begrafeniskosten van behoeftige 
personen (m/v) wordt bepaald; het feit dat de bedragen aangepast werden volgens de huidige levensstandaard ten 
opzichte van de voornoemde besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 september 2004 en 28 mei 
2009; het feit dat de bedragen geïndexeerd maar verder niet aangepast werden ten opzichte van het besluit van de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 9 juli 2013;
Gelet op de toevoeging door de begrafenisondernemer van een supplement kost voor de volledige lichaamsverzorging 
voor het opbaren van de overledene met de mogelijkheid tot één begroeting gezien het tijdrovend karakter van deze 
handeling;
Gelet op de visienota tot ten laste name van de begrafeniskosten door het OCMW uitgeschreven door de sociale 
dienst en gedragen door het OCMW bestuur;
Gelet op de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gezien binnen het OCMW van Herk-de-Stad reeds verscheidene keren door hulpbehoevenden (m/v) de vraag werd 
gesteld om de begrafeniskosten ten laste te nemen;
Overwegende dat de ten laste name van begrafeniskosten op de eerste plaats een aangelegenheid is van de 
nabestaande(n) (m/v) en dit in verhouding tot hun eigen financiële mogelijkheden; dat, wanneer men beroep doet op 
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het OCMW voor betaling van de begrafeniskosten, er duidelijk sprake dient te zijn van behoeftigheid, waarbij het 
OCMW dan ook als enige de begrafeniskosten ten laste neemt; dat het geenszins de intentie kan of mag zijn van de 
familie of nabestaande(n) (m/v) om een supplementaire tussenkomst te bekomen om zo een uitgebreidere 
begrafenis te bekomen;
Na beraadslaging;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:
Artikel 1.
Paragraaf 1.
Om met ingang van 1 juli 2017, het maximumbedrag voor begrafeniskosten te bepalen zoals bepaald in artikel 2 van 
dit besluit voor zover het behoeftige personen (m/v) betreft en de nabestaanden niet zelf kunnen instaan voor de 
betaling.
Paragraaf 2.
Dat de nabestaanden binnen de 5 werkdagen, te rekenen vanaf de dag van het overlijden, de dag van het overlijden 
inbegrepen, en vóór de effectieve begrafenis plaatsvindt, contact moeten opnemen met de sociale dienst voor het 
verrichten van een sociaal onderzoek.
Paragraaf 3.
Dat de begrafenis geregeld wordt door de familie of nabestaande(n) (m/v) die hiervoor een begrafenisondernemer 
naar keuze kan contacteren onder de strikte voorwaarden zoals in dit reglement vervat.
Paragraaf 4.
Dat bij het ontbreken van familie of nabestaande(n) (m/v) of bij aanwijzingen van behoeftigheid, de 
begrafenisondernemer terzake contact moet opnemen met de sociale dienst van het OCMW van Herk-de-Stad.
Artikel 2.
Paragraaf 1.
Dat de volgende maximumbedragen worden vastgelegd voor een tussenkomst in de begrafenis:
       Bedrag in EUR
Burgerlijke begrafenis, BTW inbegrepen € 1.136,55           
Burgerlijke begrafenis met crematie, BTW inbegrepen € 1.666,95           
Kerkelijke begrafenis, BTW inbegrepen € 1.493,76           
Kerkelijke begrafenis met crematie, BTW inbegrepen € 2.024,15           
Overbrenging naar crematorium      € 270,61              
Paragraaf 2.
Wanneer er een vraag komt van de nabestaanden om de begrafenisonkosten ten laste te nemen door het OCMW van 
een hulpbehoevende (m/v) met een andere religie zoals beschreven in artikel 2, paragraaf 1, van dit besluit, kunnen 
deze nabestaande(n) (m/v) een aanvraag doen op een financiële tussenkomst van dezelfde orde als bij een 
burgerlijke of kerkelijke begrafenis.
Paragraaf 3.
De bedragen, vermeld in artikel 2, paragraaf 1, van dit besluit, jaarlijks op 1 juli met 2 % te indexeren en dit vanaf 1 
juli 2018.
Artikel 3.
Dat slechts de volgende kosten deel kunnen uitmaken van de factuur:

voor een burgerlijke begrafenis:
Zonder crematie Met crematie
Overbrenging en opbaring Overbrenging en opbaring
Lijkwade (plastiekgaine) Lijkwade (plastiekgaine)
Rouwwagen Rouwwagen
Lijkkist Lijkkist
Ligdagen funerarium Ligdagen funerarium

Crematie
Vervoer naar crematie

Ter aarde bestelling

Eventuele ceremonie in crematorium
voor een kerkelijke begrafenis:

Zonder crematie Met crematie
Overbrenging en opbaring Overbrenging en opbaring
Lijkwade (plastiekgaine) Lijkwade (plastiekgaine)
Rouwwagen Rouwwagen
Lijkkist Lijkkist
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Ligdagen funerarium Ligdagen funerarium
Eredienst Eredienst

CrematieTer aarde bestelling
Vervoer naar crematie

Artikel 4.
Dat voor een volledige lichaamsverzorging van de overledene, nodig voor het opbaren met de mogelijkheid tot één 
begroeting van de overledene, een meerkost wordt aangerekend van € 175,00.
Artikel 5.
Paragraaf 1.
Dat de betaling of de terugbetaling van de begrafeniskosten pas kunnen gebeuren na voorlegging van de volledige 
factuur van de begrafenis.
Paragraaf 2.
Dat wanneer de begrafenisonkosten minder bedragen dan de voornoemde bedragen, zoals bepaald in artikel 2 van dit 
besluit, het niet opgebruikte deel onder de terugvordering valt op de nalatenschap door het OCMW.
Artikel 6.
Dat de familie of nabestaande(n) (m/v) nooit bovenop de bedragen, zoals vernoemd in artikel 2 van dit besluit, een 
bedrag kan opleggen om de meerkosten, van welke aard dan ook, te betalen.
Artikel 7.
Dat de begrafenis gebeurt volgens de richtlijnen van de kerkelijk overheid.
Artikel 8.
Paragraaf 1.
Dat de onkosten, zoals deze in artikel 2 van dit besluit bepaald werden, steeds principieel terugvorderbaar gesteld 
worden.
Paragraaf 2.
Dat het OCMW van Herk-de-Stad beroep doet op het gemeentebestuur van Herk-de-Stad voor de terugbetaling van 
of de gemeentelijke tussenkomst in de lijkkist.
Artikel 9.
Dat de volgende richtlijnen van de kerkelijke overheid ter informatieve titel meegegeven worden bij de uitvoering van 
een kerkelijke eredienst:

�voor het binnenkomen in het kerkgebouw zal men de lijkkist bedekken met een paarse of witte doek. Het 
aantal bloemen bij of op de kist zal men erg beperken (één of twee bloemstukken van de naaste familie)

de familie of nabestaande(n) (m/v) zorgt / zorgen zelf voor een grote (kleuren)foto van de overledene om op 
het altaar te plaatsen tijdens de eredienst

de familie of nabestaande(n) (m/v) zorgt / zorgen zelf voor een bloemstuk om op het altaar te plaatsen
de familie of nabestaande(n) (m/v) zorgt / zorgen zelf voor gedachtenisprentjes om uit te delen bij de offergang 

indien dit budgettair voorzien is en beperkt wordt tot het voorziene bedrag volgens artikel 2 van dit besluit.
Artikel 10.
Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering over te maken aan:

�de toezichthoudende overheid;
de sociale dienst;
de financiële dienst;
de hulpbehoevenden (m/v).

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
In opdracht:
algemeen directeur
w.g. Nathalie Creten

voorzitter
w.g. Lore Michiels

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 13 juni 2017
In opdracht:
Nathalie Creten
algemeen directeur

Lore Michiels
voorzitter
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