
 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2018 
betreffende de goedkeuring van het intern reglement ten laste name van een afscheidsplechtigheid voor een 
behoeftig persoon. 
 

 
INTERN REGLEMENT TEN LASTE NAME VAN EEN AFSCHEIDSPLECHTIGHEID VOOR EEN BEHOEFTIG PERSOON 

 

 

Artikel 1 
Het OCMW zal instaan voor de ten laste name van een afscheidsplechtigheid voor een behoeftig persoon 
waarbij niemand zich over het stoffelijk overschot bekommert, voor zover die persoon:  

1. ingeschreven was in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van Maarkedal 
2. overleden is op het grondgebied van Maarkedal, dakloos was en nergens in het bevolkingsregister, het 

vreemdelingen- of wachtregister van een gemeente is ingeschreven 
3. hiertoe gehouden is door artikel 2 van de wet van 2 april 1965. 

 

Artikel 2 
Indien een erfgenaam wenst in te staan voor de organisatie van de afscheidsplechtigheid van een behoeftig 
persoon maar hiervoor zelf onvoldoende middelen heeft, zal pas een beslissing genomen worden, na een 
sociaal onderzoek naar de behoeftigheid van de aanvrager, erfgenaam van de overledene. 
 

Artikel 3   
Het OCMW dient voorafgaand en onmiddellijk gecontacteerd worden. Indien het OCMW pas na de 
afscheidsplechtigheid wordt gecontacteerd, wordt de aanvraag behandeld voor het Vast Bureau als een 
gewone steunaanvraag. 

 
Artikel 4   
Tot de ten laste name van de kosten wordt beslist door het Vast Bureau en in dringende gevallen door de 
OCMW-voorzitter. 

 
Artikel 5   
Wanneer het OCMW de kosten ten laste neemt, zal dit gebeuren, behoudens vooraf gekende bezwaren of 
behoudens een wilsbeschikking, onder de volgende voorwaarden: voor behoeftig verklaarde personen, zoals in 
artikel 1 en zoals bepaald in de princiepsbeslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen 
op 14 november 2017: 

De afscheidsplechtigheid in het funerarium of crematorium met crematie en uitstrooien zal 
gebeuren door één van de vier begrafenisondernemers: 

1. De Varen – Uitvaartcentrum, Hauwaart 37, 9700 Oudenaarde 
2. Begrafenissen D’Hondt, Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde 
3. BQ Funerarium, Peperstraat 20, 9600 Ronse 
4. Devos Begrafenissen, Fiertelmeers 29-61, 96 Ronse 

 
De vier begrafenisondernemers verklaarden zich akkoord om de volgende tarieven te hanteren: 

- 1.100 euro, exclusief BTW, voor een afscheidsplechtigheid zonder crematie. 
- 1.500 euro, exclusief BTW, voor een afscheidsplechtigheid, met crematie en uitstrooien. 

 
 



 

Artikel 6  
Wanneer het OCMW de kosten ten laste neemt, zal dit gebeuren, onder de volgende voorwaarden, voor 
aanvragen zoals in artikel 2: 

De begrafenis zal gebeuren door één van de vier begrafenisondernemers: 
1. De Varen – Uitvaartcentrum, Hauwaart 37, 9700 Oudenaarde 
2. Begrafenissen D’Hondt, Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde 
3. BQ Funerarium, Peperstraat 20, 9600 Ronse 
4. Devos Begrafenissen, Fiertelmeers 29-61, 96 Ronse 

 
De erfgenaam heeft de keuze uit vier soorten uitvaartverzorging binnen de strikte voorwaarden van 
het OCMW: 

1. Eredienst met begrafenis 
2. Eredienst met crematie en uitstrooien 
3. Burgerlijke dienst of gebedsdienst in funerarium met begrafenis 
4. Burgerlijke dienst of gebedsdienst in funerarium met crematie en uitstrooien. 

 
Artikel 7 
Kosten die ten laste worden genomen: 
Het overbrengen en alle formaliteiten, lichaamsverzorging en opmaak, lijkwade, de goedkoopste kist, kosten 
van het funerarium voor de ligdagen (onbeperkt), gebruik lijkwagen, een afscheidsplechtigheid met of zonder 
crematie, een houten kruis met vermelding van de naam of uitstrooien. 
 

Artikel 8 
Het OCMW komt nooit tussen in de kosten van:  
Bloemen en bloemstukken, koffietafel, grafzerk of urn, drukwerk, sierstenen, concessie of andere gemaakte 
kosten die niet onder de basis dienstverlening bij een uitvaart horen. 

 
Artikel 9  
Uit het sociaal verslag zal blijken of de gemaakte kosten teruggevorderd zullen worden op de rechten van de 
overledene op achterstallige inkomsten of sociale uitkeringen, op de roerende en/of onroerende goederen van 
de overledene, desgevallend via de curator en van het crematorium Westlede. 
Wanneer er erfgenamen zijn, zullen de kosten, na een sociaal onderzoek, eventueel geheel of gedeeltelijk van 
hen teruggevorderd worden. 

 
 

 


