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TEN LASTE NEMEN KOSTEN VOOR LIJKBEZORGING, ASBESTEMMING EN RITUELEN VAN DE 
LEVENSBESCHOUWING VOOR UITVAART  – VASTSTELLEN REGLEMENT 
 
 
Art. 1:  Het OCMW neemt de kosten voor de lijkbezorging, de asbestemming en de 

rituelen van de levensbeschouwing voor uitvaart van de overledene ten laste 
onder de volgende cumulatieve voorwaarden: 

- er kan/wil zich niemand aandienen om de kosten voor de 
lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de 
levensbeschouwing voor uitvaart van de overledene ten laste te 
nemen; 

- de overledene was op het moment van overlijden hetzij ingeschreven 

in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het 
wachtregister van de gemeente Gavere, hetzij dakloos en overleed op 
het grondgebied van de gemeente Gavere. 

- de overledene was behoeftig; 
- er zijn geen erfgenamen, 

OF er zijn geen erfgenamen die krachtens de wet verplicht zijn de 
kosten te dragen, omdat 

o ze de nalatenschap hebben verworpen, aangetoond met een 
authentieke akte, en niet tot onderhoud gehouden zijn ten 
aanzien van de overledene; 

o ze zelf onvermogend zijn. 

Art. 2:  Het verzoek tot tenlastename van de kosten dient binnen de 48u na het 
overlijden én voorafgaand aan de lijkbezorging/asbestemming aan het OCMW 
gericht te worden. 

Indien het verzoek, na sociaal onderzoek, wordt ingewilligd, stelt het OCMW 
de begrafenisondernemer aan. De beslissing tot ten laste name wordt 
genomen middels dringende beslissing vanwege de voorzitter van de OCMW-
raad. 

Het is eenieder verboden om de begrafenisondernemer voor eigen rekening 

om supplementaire diensten te verzoeken, behoudens de plaatsing van een 

bescheiden bloemstuk. Het verzoek om supplementaire diensten zal 
beschouwd worden als het aanvaarden van de nalatenschap. 

Art. 3:  De tenlastename is beperkt tot de volgende kosten: 

- de lijkkist en/of asurne; 
- het lijkenvervoer; 
- het verblijf in het funerarium; 
- de plechtigheid met rouwleiding; 

- de crematie in een crematorium waaraan de gemeente Gavere 
deelnemer is; 

- de lijkbezorging/asbestemming; 
- het openen van de grafkelder (voor zover de overledene voor zijn 

overlijden concessionaris of begunstigde van de concessie was), de 
urnenkelder of de columbariumnis; 

- het kruis/opschrift op het graf/de urnenkelder of het naamplaatje op 

de columbariumnis/ herdenkingszuil. 

Het OCMW neemt geen andere kosten ten laste dan deze vermeld in de 
voorgaande paragraaf. 

Art. 4:  Het OCMW behoudt zich het recht voor om de gemaakte kosten later, geheel 
of gedeeltelijk, terug te vorderen: 

- van de onderhoudsplichtigen, overeenkomstig artikel 98 van de 

organieke wet; 
- van de erfgenamen indien het attest van de verwerping van de 

nalatenschap binnen de 3 maanden na het overlijden niet wordt 



voorgelegd aan het OCMW; 

- op het actief van de nalatenschap, binnen de grenzen van artikel 100 

van de organieke wet; 
- op begrafenisvergoedingen die worden verleend door mutualiteiten, 

sociale kassen, verzekeringsmaatschappijen, …. 

Art. 5:  Het OCMW respecteert de laatste wilsbeschikking van de overledene over de 
wijze van lijkbezorging, asbestemming en rituelen van de levensbeschouwing 
voor uitvaart. 

Het OCMW voert de laatste wilsbeschikking uit binnen de grenzen van de 
redelijkheid, d.w.z. het OCMW kiest voor: 

- de voordeligste materialen (lijkkist, asurne, kruis, opschrift, …); 
- de voordeligste tarieven van toepassing op het moment van de 

plechtigheid, crematie, …. 

Indien de overledene niet over een laatste wilsbeschikking beschikt, kiest het 

OCMW voor: 

- een burgerlijke plechtigheid; 

- een crematie, gevolgd door een asverstrooiing. 

 


