
 1 / 1 

 cluster inwoners 
OCMW 

NDC 611.45 

Begrafeniskosten 
 

Reglement 
 
Goedgekeurd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2017-11-13 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2017-11-16 

Artikel 1. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn verzorgt de begrafenis van een overleden 
cliënt wanneer de nalatenschap ontoereikend is 
om de begrafeniskosten te dragen, en er geen 
familieleden of vrienden zijn die instaan voor de 
begrafenis. 
 
Artikel 2. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn vertrouwt de organisatie van de begrafe-
nis toe aan een begrafenisondernemer gevestigd 
in de gemeente, tenzij de overledene een andere 
voorkeur had kenbaar gemaakt. 
 
Artikel 3. 
De begrafenisondernemer ontvangt een forfaitai-
re vergoeding van 1 500 euro, inclusief btw, te 
vermeerderen met 500 euro, inclusief btw, in 
geval van crematie. Deze bedragen worden jaar-
lijks aangepast aan de gezondheidsindex. 
 
Artikel 4. 
De vergoeding bedoeld in artikel 3 omvat min-
stens de volgende basis dienstverlening: 
– het vervullen van de administratieve formali-

teiten; 
– het afleggen van de overledene; 
– het overbrengen naar en de opbaring in het 

mortuarium; 
– een hygiënisch omhulsel; 
– de doodskist of lijkwade; 

– een religieuze of burgerlijke plechtigheid (fa-
cultatief); 

– de begraving van de kist in niet-
geconcedeerde grond of 
de crematie en de begraving van de urne in 
niet-geconcedeerde grond of de asver-
strooiïng; 

– het plaatsen van een teken op het graf. 
 
De begrafenisondernemer stemt zijn dienstverle-
ning af op de laatste wilsbeschikking van de over-
ledene inzake de wijze van lijkbezorging, en houdt 
rekening met de levensbeschouwelijke of religieu-
ze overtuiging van de overledene. 
 
Artikel 5. 
Indien het overlijden het recht opent op een be-
grafenisvergoeding, bijvoorbeeld van de werkge-
ver of in het kader van de ziekte- en invaliditeits-
verzekering of van een uitvaartverzekering, zal 
het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn door subrogatie deze vergoeding innen. 
 
Artikel 6. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de be-
kendmaking. 
De bekendmaking en de datum van bekendma-
king zullen genoteerd worden in het bijzonder 
register. 

 


