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OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van steun door
de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW vaststelt dat de overledene of diens erfgena(a)m(en) over onvoldoende
middelen beschikken om de begrafeniskosten te bekostigen; Begrafeniskosten zijn een last van de
nalatenschap en worden principieel door de erfgenamen betaald. Begrafeniskosten kunnen echter ten
laste van het OCMW worden gelegd op voorwaarde dat de overledene behoeftig is. Het verzoek om ten
laste neming betreft een verzoek om individuele maatschappelijke dienstverlening in de vorm van een
financiële tegemoetkoming. De tussenkomst van het OCMW wordt voorafgegaan door een sociaal
onderzoek dat besluit met een nauwkeurige diagnose nopens het bestaan en de omvang van de
behoefte aan hulpverlening;
Overwegende dat het OCMW in een toelage voor begrafeniskosten wenst te voorzien;
Na beraadslaging, besluit de OCMW-raad:
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /TOEPASSINGSPERIODE
Dit reglement is van toepassing op legislatuur 2019-2024.
ARTIKEL 2 /RECHTHEBBENDEN
Rechthebbenden op een toelage voor begrafeniskosten zijn de overledene of diens erfgena(a)m(en) die
zich in een toestand van onvermogen bevinden voor de betaling van de begrafeniskosten.
Het OCMW voorziet in een toelage voor begrafeniskosten indien de overledene, noch zijn erfgenamen
in staat zijn deze kosten te dragen of in het geval de overledene geen erfgenamen heeft of geen
erfgenamen die de nalatenschap aanvaarden.
ARTIKEL 3 /AANVRAAG
Rechthebbenden kunnen zelf een aanvraag richten aan het OCMW tot het bekomen van een toelage
voor begrafeniskosten, maar instanties zoals OCMW zelf, de begrafenisondernemer, het rusthuis,..
kunnen deze aanvraag aan het OCMW richten namens de overledene of diens erfgena(a)m(en). De
aanvraag zal worden voorgelegd de eerstvolgende vergadering van het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst.
Een sociaal onderzoek dient de behoeftigheid aan te tonen.
ARTIKEL 4 /BIJZONDERE VOORW AARDE
De voorzitter kan bij hoogdringendheid beslissen tot ten laste neming van begrafeniskosten, mits zijn
beslissing wordt voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst ter bekrachtiging.
In alle andere gevallen beslist het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst over de toekenning van een
toelage voor begrafeniskosten.
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ARTIKEL 5 /TOELAGE
De toelage voor begrafeniskosten bedraagt:
-

Begrafenis: € 1.000,00
Dit bedrag omvat: kist + alle kosten (afhalen ziekenhuis, 2 dragers, formaliteiten gemeente,
lijkwade, lijkwagen, gemeentelijke uittreksels)

-

Crematie: € 425,00 (+ eventueel € 50,00 voor de ceremonie)

-

Lijkdienst: wordt door het OCMW zelf geregeld met de bedienaar van de eredienst

ARTIKEL 6 /BEKENDMAKING
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april
2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal
bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden
bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones
en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/bestuurdiensten/reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de OCMW-raad aangenomen
werd.
ARTIKEL 7 /INW ERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking vanaf 29 maart 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze materie.
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